
1 деңгей 

###001 

Макроэкономикалық талдау кезеңдерін атаңыз 

###002 

«Нарықтағы сұраныс» және «нарықтағы ұсыныс» ұғымдарының мәнін 

түсіндіріңіз 

###003 

Сұраныстың икемділігі ұғымына анықтама беріңіз, оның түрлеріне 

тоқталыңыз 

###004 

Макроэкономикалық кӛрсеткіштер түрлерін  қарастырыңыз 

###005 

Сұраныстың бағалық икемділігіне анықтама беріңіз, сұраныстың бағалық 

икемділігіне байланысты сұранысы қалай ажыратылатындығына тоқталыңыз. 

Сұраныстың бағалық икемділігі мен түсімнің арасында қандай байланыс бар 

екендігін түсіндіріңіз 

###006 

Сұраныстың табыс бойынша икемділігіне анықтама беріңіз, табыс 

икемділігіне байланысты тауар сипаттарын атаңыз  

###007 

Ашық экономикалық жүйедегі макроэкономикалық элементтердің 

құрауыштарын түсіндіріңіз 

###008 

Нарықта тапшылығының және артықшылықтың орын алуының себептерін 

түсіндіріңіз 

###009 

Ӛндіріс шығындары мен олардың түрлеріне тоқталып, сипаттама беріңіз 

###010 

Жетілген бәсеке жағдайында фирма қысқа мерзімде пайда табады, ал ұзақ 

мерзімде оның экономикалық пайдасының болмау себебін түсіндіріңіз 

###011 

Монополия нарығындағы салаға кіру және саладан шығу кедергілерін атап, 

оларды  түсіндіріп беріңіз 

###012 

Баға дискриминациясы ұғынымын түсіндіріп, оны қолдану арқылы фирма 

қандай артықшылықтарға ие болатындығын қарастырыңыз 

###013 

Жетілген бәсеке нарығы мен монополия нарықтарының белгілерін салыстыра 

отырып талдаңыз 

###014 

Монополия нарығының артықшылығы мен кемшіліктеріне, қоғамға тигізетін 

зиянына тоқталыңыз 

###015 



Монополия, жетілген бәсеке және монополиялық бәсеке нарықтарының 

белгілері бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 

###016 

Дуополия нарығында бәсекелесуші фирмалардың дербес шешім 

қабылдаудың қандай салдары болатындығын түсіндіріп беріңіз 

###017 

Нарық дәрменсіздігі немесе нарықтың осал тұстарының орын  жағдайларына 

тоқталыңыз және ол жағдайдың салдарын түсіндіріңіз 

###018 

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

ӛнім кӛрсеткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталыңыз 

###019 

Жиынтық сұранысты құраушы компоненттерді атаңыз. Жиынтық сұраныс 

қисығы (AD) теріс кӛлбеулі орналасады, оның себептерін атаңыз және 

олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз 

###020 

Кейнс теориясы бойынша қысқа мерзімдегі экономиканың ерекшелігіне 

сипаттама беріңіз. Қысқа мерзімдегі жиынтық ұсыныс моделін құрып, оны 

түсіндіріңіз  

###021 

Классикалық макроэкономикалық тепе-теңдіктің мәнін түсіндіріңіз 

###022 

Макроэкономикадағы баға индекстерін атаңыз және олардың қандай 

мақсатта қолданылатындықтарын түсіндіріңіз 

###023 

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.  

###025 

Жұмыссыздық ұғымына анықтама беріңіз, жұмыссыздықтың түрлерін 

қарастырыңыз. Жұмыссыздықтың орын алу себептері мен әлеуметтік-

экономикалық салдарына тоқталыңыз.  

###026 

Макроэкономикадағы жинақтау ұғымын түсіндіріңіз, оның түрлерін 

ажыратыңыз. Үй шаруашылығын жинақтауының негізгі себептерін атаңыз 

###027 

Бюджет-салық саясатының түрлеріне тоқталыңыз 

###028 

Макроэкономикадағы инвестиция ұғымына анықтама беріңіз, типтерін 

атаңыз. Инвестицияның динамикасы мен тұрақсыздығына әсер ететін 

факторларды атаңыз, олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз 

###029 



Игіліктер нарығындағы инвестиция мен жинақтаудың ӛзара байланысына 

тоқталыңыз. Тауар нарықтарындағы теңдестіктің қалыптасу механизмін 

түсіндіріңіз 

###030 

Бағалы қағаздар нарығының атқаратын қызметін түсіндіріңіз 

###031 

Кейнстік теорияға сәйкес, ақшаны қолма-қол түрде ұстаудың себептеріне 

тоқталыңыз. Қолма-қол ақшаға сұраныстың балама шығындарына 

тоқталыңыз 

###032 

Экономикалық ӛсу ұғымына анықтама беріңіз, экономикалық ӛсудің 

факторлары мен модельдері туралы айтыңыз 

###033 

Мемлекеттің ақша-несие саясатының мақсаты мен құралдарын түсіндіріңіз 

###034 

Банк жүйесінің құрылымын атаңыздар 

###035 

Валюта бағамдарының түрлері, оларға әсер ететін факторлар туралы 

айтыңыз. Валюта саясатының мақсатына тоқталыңыз 

### 036 

Ғылымның жүйе ретіндегі анықтамасынан ғылым моделінің құрамдас 

бӛліктерін бӛліңіз 

### 037 

Ғылыми зерттеу нәтижелеріне қойылатын әдіснамалық талаптарды 

ұсыныңыз: фактілерді тексеру 

### 038 

Ғылыми зерттеудің басты белгісі ретінде "жаңашылдық пен ӛзіндік 

ерекшелікті" кӛрсетіңіз  

### 039 

Ғылыми білімдер жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық 

талаптарды кӛрсетіңіз 

### 040 

"Әдістеме" терминіне қатысты жалпы, жеке әдіснамалар мен әдіснамалық 

тәсілдерді ашып кӛрсетіңіз 

### 041 

Ғылыми зерттеу үдерісінің сатыларын кӛрсетіңіз  

### 042 

Гипотезаларды құру сатыларын кӛрсетіңіз 

### 043 

Білім функцияларын сипаттаңыз 

### 044 

Әдіснамалық тұжырымдаманы сипаттаңыз 

### 045 

Ғылыми зерттеулерді жүргізуге қойылатын әдіснамалық талаптарды 

кӛрсетіңіз 



### 046 

Әлеуметтік-экономикалық болжау объектілерін атаңыз  

### 047 

Қазіргі ғылым әдіснамасы тұрғысынан ғылыми зерттеулердің ерекшеліктерін 

атаңыз 

### 048 

Жүйелік талдаудың негізгі кезеңдерін кӛрсетіңіздер  

### 049 

Ғылымды жіктеу мәселесін барлық ғылыми білімнің құрылымы ретінде 

сипаттаңыз  

### 050 

Зауытаралық талдауды жүргізудің негізгі сатыларын кӛрсетіңіздер  

### 051 

Қаржылық талдау моделдерінде негізгі кӛрсеткіштер арасындағы ӛзара 

байланысты кӛрсетіңіздер  

### 052 

Маманның тәжірибесі мен индукцияны пайдалануды белсендіруге 

бағытталған әдістерді сипаттаңыздар  

### 053 

Ғылыми зерттеулер контексінде дәлел келтіріңіз  

### 054 

Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды болжамдау әдісін сипаттаңыздар  

### 055 

Ғылыми зерттеулер технологиясын кӛрсетіңіздер  

### 056 

Зауытаралық салыстырмалы талдаудың артықшылықтарын сипаттаңыздар  

### 057 

Элиминенттеу тәсілдерін сипаттаңыздар  

### 058 

Қаржылық талдау әдісінің артықшылықтарын сипаттаңыздар  

### 059 

Қаржылық талдау бағыттары бойынша кӛрсеткіштер топтарын 

қарастырыңыздар  

### 060 

Жүйелік талдауды жүргізу сатыларын кӛрсетіңіздер  

### 061 

Салыстырмалы ожәне орташа шамалар әдістерін сипаттаңыздар  

### 062 

Экономикадағы индекстік әдістің ерекшеліктерін сипаттаңыздар  

### 063 

Талдаудың математикалық әдістерін сипаттаңыздар  

### 064 

Абсолютті және салыстырмалы негіздемені ұсыныңыз  

### 065 



Экономикалық зерттеулердегі математикалық статистика әдісін 

сипаттаңыздар  

### 066 

Статистикалық кестелерді сипаттаңыздар 

### 067 

Экономикалық міндеттерді шешудің математикалық әдісі ретінде запастарды 

басқару жүйесін кӛрсетіңіздер 

### 068 

Жүйелік талдауды жүргізудің негізгі сатыларын кӛрсетіңіздер  

### 069 

Экономикадағы баланстық зерттеу әдісін сипаттаңыз  

### 070 

Экстраполяция әдісін сипаттаңыз 

 

 

2 деңгей 

###001 

Ӛндірістік мүмкіндіктер қисығын салыңыз және оның не үшін 

қолданылатындығын түсіндіріңіз.  

###002 

Сұраныс пен ұсыныстың функцияларына тоқталыңыз. Нарықтағы сұраныс 

пен ұсыныстың теңдестігін график арқылы түсіндіріңіз. Нарықта 

артықшылық пен тапшылықтың орын алу себептерін айтыңыз   

###003 

Икемділікке қатысты сұраныс және ұсыныс қисықтарын салыңыз. Икемділік 

түрлерін график бойынша түсіндіріңіз. Икемділіктің практикалық 

маңыздылығына тоқталыңыз 

###004 

Тұтынушының және ӛндірушінің теңдестік жағдайларының қалыптасу 

механизмін  график арқылы кӛрсетіңіз және түсіндіріңіз 

###005 

Жетілген бәсеке нарығындағы бәсеке нарығындағы фирманың мейлінше кӛп 

пайда табу шартын алгебралық және графикалық әдісті қолдана отырып 

түсіндіріңіз 

###006 

Шығындар және шекті түсім қисықтарын қолдана отырып фирманың 

ӛндірісін жалғастыру жағдайын жетілген бәсеке нарығында  құрастырыңыз 

###007 

Жетілген бәсеке нарығындағы фирманың зиянға ұшырағанына қарамастан, 

салада қалу жағдайыншығындар және шекті түсім қисықтарын қолдана 

отырып кӛрсетіңіз 

###008 

Жетілген бәсеке нарығындағы фирманың саладан кету жағдайын кӛрсетіңіз. 

Жауабыңызды графикпен түсіндіріңіз 

###009 



Дуополия нарығындағы тәуелсіз шешім қабылдайтын кез-келген екі фирма 

үшін «Тұтқындар дилеммасы» моделін құрыңыз және оған талдау жасаңыз. 

###010 

Жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке және олигополия 

нарықтарының сипаттамасын сызба түрінде кӛрсетіңіз, оларға салыстырмалы 

талдау жасаңыз 

###011 

Сыртқы әсерлердің мәні, түрлері  мен  ықпалын қарастырыңыз. Теріс әсердің 

ықпалын азайту жолдарын   және   сыртқы оң әсердің ықпалын арттыру  

әсерің  құрастырыңыз  

###012 

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

келуі ұғымдарын түсіндіріңіз, оларға  мысал келтіріңіз 

###013 

Жалпы ішкі ӛнімді шығындар бойынша есептеу әдісін түсіндіріңіз, оны 

есептеуде экономикалық агенттердің қандай шығындары есепке 

алынатындығына тоқталыңыз 

###014 

Жалпы ішкі ӛнімді табыстар бойынша есептеу әдісін түсіндіріңіз, оны 

есептеуде экономикалық агенттердің қандай табыстары есепке 

алынатындығына тоқталыңыз 

###015 

ЖІӚ дефляторының мәнін, қолданылуын және есептеу әдістемесін 

түсіндіріңіз.  

###016 

Таза ішкі ӛнім, ұлттық табыс, жеке табыс және қолда бар табыс 

кӛрсеткіштерінің макроэкономикалық мәнін түсіндіріңіз,  есептеу 

әдістемелерін кӛрсетіңіз 

###017 

Жалпы жинақтаудың ұлттық жинақтаудың мәні мен құрамы 

макроэкономикадағы  алатын  ролі. Жеке, мемлекеттік және сыртқы 

жинақтардың есептеу әдістемесін жектеңіз  

###018 

Макроэкономикадағы сілкіністер. Жиынтық ұсыныстың жағымды және 

жағымсыз сілкіністері туралы айтыңыз. Сілкіністі тудыратын факторларға 

мысал келтіре отырып, AD-AS моделінде орын алатын ӛзгерістерді 

кӛрсетіңіз 

###019 

Экономикадағы цикл сатыларын график арқылы құрастырыңыз. 

Экономикалық циклдің түрлі сатыларында экономикада орын алатын 

жағдайларға талдау ӛткізіңіз 

###020 

Жұмыс күшінің құрамына тоқталыңыз. Жұмыссыздықтың деңгейін есептеу 

әдістемесін кӛрсетіңіз. Жұмыссыздық пен инфляция арасындағы байланысты 

Филлипс қисығы арқылы түсіндіріп беріңіз 



###021 

Инфляциямен күресуде «сілкіністі терапия» және біртіндеп күресу 

әдістерінің қолдынылу жағдайларын қарастырыңыз және олардың салдарын 

түсіндіріңіз 

###022 

Лаффер қисығы арқылы мемлекеттік бюджетке аударылатын түсетін 

салықтық түсімдер  мен салықтық ставканың арасындағы байланысты  

айқындаңыз, оған  мысал келтіріп, талдау ӛткізіңіз 

###023 

IS-LM үлгісін қолдана отырып, тауар-ақша нарығындағы теңдестіктің 

қалыптасу механизмін қарастырыңыз 

###024 

Проценттік ставка мен инвестиция арасындағы тәуелділікті алгебралық және 

графикалық әдіспен түсіндіріңіз 

###025 

Оукен заңын жазыңыз. Оукен заңы бойынша жұмыссыздық пен ЖІӚ 

арасында қандай байланыс бар екендігін түсіндіріңіз 

###026 

Жинақтау және инвестиция функциясына жүгіне отырып, IS қисығын 

сызыңыз  және IS қисығының мәнін қарастырыңыз. 

###027 

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

ауыстыруына әсер ететін факторларды түсіндіріңіз 

###028 

Бюджет-салық саясатының мақсаты мен құралдары. Экономикадағы циклдік 

ауытқулар кезінде ынталандырушы және тежеуші  бюджет-салық саясатын 

жүргізу ерекшеліктеріне тоқталыңыз және олардың мүмкін салдарын 

айқындап  беріңіз  

###029 

Монетарлық экспансияны және монетарлық рестрикцияны жүргізудің 

мақсатына, құралдарына және тиімділігін тоқталыңыз және олардың мүмкін 

салдарын сипаттаңыз   

###030 

Ақша нарығын талдауда қолданылатын Баумоль-Тобин үлгісінің мәнін 

түсіндіріңіз  

###031 

Неоклассикалық мектептің ӛкілі Р.Солоудың экономикалық ӛсу моделінің 

алғышарттарын, факторларын қарастырыңыз 

###032 

Елдің тӛлем балансының макроэкономикалық мәнін ашыңыз, оның 

құрылымы мен бӛлімдерінің ӛзара байланысын түсіндіріңіз 

###033 

Лернер және Хиршман-Херфиндаль индекстерінің есептеу әдістемесін  

кӛрсетіңіз және мағыналарын түсіндіріп беріңіз 

###034  



Орталық банктің міндетті резервтеу нормасын, есептік ставканы ӛзгерту 

арқылы ақша ұсынысына әсері туралы қорытынды жасаңыз 

###035 

Ақша ұсынысы, ақша базасы және ақша мультипликаторы кӛрсеткіштері 

туралы айтыңыз, оларды есептеу әдістемесін кӛрсетіңіз 

###036 

Ғылыми білімді жіктеңіздер 

###037 

Таным деңгейлерін ашыңыз: сезімтал және рационалды 

###038 

«Нарықтық экономикалық жүйе» түсінігін жіктеңіздер 

###039 

Зерттеу деңгейлерін жіктеңіздер 

###040 

Гипотезаның түрлерін жіктеңіздер 

###041 

Дәлелдердің түрлерін жіктеңіздер 

###042 

Экономикалық талдау түрлерін жіктеңіздер 

###043 

Статистикалық бақылауды жіктеңіздер  

###044 

 Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мен материалдық қолдауды ғылымның 

дамуын басқарудың тиімді құралы ретінде сипаттаңыз. 

###045 

Экономика-математикалық әдістерді жіктеңіздер 

###046 

Танымның негізін анықтаңыздар 

###047 

Ғылым логикасының негізгі мәселелерін анықтаңыздар 

###048 

Әдістемелік білім деңгейлерін талдаңыздар  

###049 

Эмпирикалық және теориялық деңгейлерде қолданылатын әдістерді 

белгілеңіздер 

###050 

Эмпирикалық зерттеуге тән әдістерді белгілеңіздер 

###051 

Ғылымның ерекшеліктерін атап кӛрсетіңіздер  

###052 

Экономика фактілерді сипаттауды, түсіндіруді және алдын-ала болжауды 

және сонымен бірге іс-әрекеттерді бағыттауды мақсат ететін модельдердің 

түрлерін анықтаңыздар  

###053 



Ғылыми негізделген базаның сенімділігін құрайтын озық тәжірибені 

анықтайтын факторларды анықтаңыз 

###054 

Әдіснамалық принципті ашыңыз: зерттелетін мәселеге нақты тарихи 

кӛзқарас  

###055 

Табиғи және модельдік бағыттарды салыстырыңыздар 

###056 

Құрылымдық және функционалдық бағыттарды салыстрыңыздар  

###057 

Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерінің топтарын салыстырыңыз: жалпы 

және нақты  

###058 

Жүйелік зерттеулердің конструктивті бағыттарын анықтаңыздар  

###059 

Позитивті емес-эмпирикалық кӛзқарасты сипаттаңыз 

###060 

Шындықты әлеуметтік және жеке құндылық ретінде анықтаңыздар 

###061 

Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерін сипаттаңыз  

###062 

Дәлелдеу теориясын сипаттаңыздар  

###063 

Абсолютті және салыстырмалы негіздемені салыстырыңыздар  

###064 

Түсіндіруден кейін гипотезаны сипаттаңыз, түзетулер заң ретінде 

###065 

Философиялық әдістерге негізделген тәсілдерді белгілеңіздер  

###066 

Дәлелдеу түрлерін салыстырыңыз: эмпирикалық және теориялық  

###067 

Танымның жалпы әдістерін белгілеңіздер   

###068 

Индуктивті және дедуктивті әдістерді сипаттаңыздар 

###069 

Талдау мен синтезді ғылыми таным әдісі ретінде салыстырыңыз  

###070 

Тұжырымдаманың практикалық мағынасын ашып кӛрсетіңіз  

 

 

 

 

 

 

 



3 деңгей 

###001 

Ӛндірістік мүмкіндіктер қисығының кӛмегімен балама шығындарды 

түсіндіріңіз және экономиканың тиімді жағдайына қатысты қорытынды 

жасаңыз 

###002 

Тепе-теңдік бағадан нарықтағы бағаның ауытқуы  кезінде орын алатын 

нарықтағы мәселелер  туралы қорытынды құрыңыз. Нарықтық тепе-теңдік 

моделін құрастырыңыз  

###003 

Сұраныс заңының бұзылу жағдайларын айқындаңыз. Гиффен тауарлары 

және Веблен әсерін  сипаттап  беріңіз 

###004 

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

пікір білдіріңіз 

###005 

Кемімелі шекті пайдалылық заңының мәнін (Госсеннің І заңы) ашып 

кӛрсетіңіз. Бұл заң әрдайым сақталуы мүмкіндігіне қатысты сыни тұрғыдан 

пікір білдіріңіз 

###006 

Тұтынушы бюджетінің шектеулігі. Пайдалылықты мейлінше арттырудың  

шартын (Госсеннің ІІ заңы) түсіндіріп, қорытынды жасаңыз 

###007 

Кемімелі шекті ӛнімділік тұжырымдамасы теориялық тұрғыдан 

зерттелмегендігіне қарамастан, практикада дәлелденген. Осыған қатысты 

пікір білдіріңіз 

###008 

Орташа және шекті шығындардың ӛндіріс кӛлемін айқындаудың ӛзектілігі  

туралы қорытынды шығарыңыз. Ӛндіріс шығындарын тӛмендетудің мүмкін 

жолдарын құрастырыңыз 

###009 

Бәсекені дамытудың қажеттілігіне тоқталыңыз. Қазақстандағы бәсекені 

қолдау мен дамыту тетіктеріне қатысты пікіріңізді айтыңыз 

###010 

Монополия нарығын мемлекеттік реттеудің қажеттілігіне, құралдарына  және 

монополияға қарсы саясаттың салдарына қатысты пікіріңізді білдіріңіз. 

Қазақстандағы антимополиялық саясаттың тиімділігін бағалаңыз 

###011 

Лернер индексінің мәні бойынша фирманың нарықтағы билік дәрежесі 

жӛнінде жасалатын қорытындыларға тоқталыңыз 

###012 

Хиршман-Херфиндаль индексінің есептеу әдістемесін айқындап  беріңіз 

және мағыналарын ашып  түсіндіріңіз 



###013 

Д.Рикардоның  салыстырмалы артықшылықтар теориясы мен А.Смиттің 

абсолютті артықшылықтар теориясының негізгі идеясына қатысты пікір 

білдіріңіз 

###014 

Жалпы ішкі ӛнімді есептеудегі проблемаларды қарастырып, оларға сыни 

тұрғыдан пікіріңізді білдіріңіз 

###015 

ЖІӚ дефляторы кӛрсеткішінің негізінде инфляция туралы жасалуы мүмкін 

қорытындыларға тоқталыңыз 

###016 

Жалпы ішкі ӛнімді арттырудағы жеке тұтыну шығындары мен 

инвестицияның ролін бағалаңыз 

###017 

«Ығыстыру мәселесі» тұрғысынан алып қарағанда мемлекеттің бюджет-

салық саясатының теріс салдарына сыни пікіріңізді білдіріңіз 

###018 

Жиынтық ұсыныс сілкінісі орын алған жағдайда мемлекеттің тұрақтандыру 

саясаты жүргізіледі. Бұл саясаттың мәнін түсіндіріңіз. График салыңыз. 

Мемлекеттің тұрақтандыру саясатың салдары туралы қорытынды жасаңыз.  

###019 

Қазақстандағы инфляцияға  қарсы шаралар кӛрсетіңіз, олардың нәтижелігіне 

қатысты сын  пікір  беріңіз 

###020 

Қазақстанның  бюджет-салық саясатының ерекшелігі туралы айтыңыз, 

олардың нәтижелігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз 

###021 

Тұтыну мен жинақтау динамикасына әсер ететін факторларды кейнстік және 

классикалық теориялар тұрғысынан түсіндіріңіз 

###022 

Орталық банктің міндетті резервтерінің құрылуы. Міндетті резервтеу 

нормасын ӛзгерту арқылы Орталық банктің ақша ұсынысына әсері туралы 

қорытынды жасаңыз 

###023 

Ақша ұсынысына әсер  ететін  Орталық банктің есептік ставканы ӛзгерту 

шара  туралы қорытынды түсіңдіріңіз 

###024 

Орталық банктің ашық нарықтағы операцияларына және олардың ақша 

нарығына әсері туралы пікіріңізді білдіріңіз 

###025 

Қазақстанның сыртқы сауда саясатының ерекшеліктеріне тоқталыңыз және 

оның нәтижелігіне қатысты сыни тұрғыдан баға беріңіз 

###026 

Еркін сауданы дамытудың қажеттілігі. Еркін сауданың   кемшіліктеріне 

қатысты  сыни тұрғыдан пікір беріңіз 



###027 

Ұлттық валютаны девальвациялау шараларының мақсатын түсіндіріңіз, оның 

оң және теріс тұстарына сыни тұрғыдан пікір білдіріңіз 

###028 

Елдің жиынтық табысының қалыптасуына мемлекеттің үлесін сипаттаңыз 

###029 

Әр түрлі валюта бағамы тұсында жүргізілетін ақша-несие және бюджет-

салық саясаттарының тиімділігіне қатысты салыстырмалы талдау жасаңыз 

###030 

Тӛлем балансының тапшылығын жою әдістері. Тӛлем балансының 

теңгерімділігін қамтамасыз етудің қажеттілігіне қатысты ойыңызды 

білдіріңіз 

###031 

Ақша-несие, бюджет-салық және валюта саясатының  Сыртқы сауданы 

реттеу  тӛңірегінде ӛткізілетін   шаралар  маңыздылығын  түсіндіріңіз 

###032 

Хекшер-Олиннің сыртқы сауда саясатына қатысты тұжырымна сыни 

тұрғыдан пікіріңізді білдіріңіз 

###033 

Сыртқы сауда саясатының заманауи теорияларын қарастырып, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне қатысты ӛз пікіріңізді білдіріңіз 

###034 

Ашық экономиканы талдауда қолданылатын Манделл-Флеминг үлгісін 

салыңыз және оның мәнін түсіндіріңіз 

###035 

Дамыған елдердегі экономикалық ӛсудің факторларын қарастырыңыз. 

Қазақстанның экономикасының ӛсу мүмкіндіктері мен негізгі факторларын 

бағалаңыз  

###036 

Ғылыми зерттеудің негізгі белгілерін әзірлеңіздер  

###037 

Ғылыми білімдердің жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық 

талаптарды қалыптастырыңыздар  

###038 

Маркетингтік зерттеулерге негізделген жүйелік тәсілді қолданған кезде 

"шығу" "кіру" параметрлерін тұжырымдаңыз 

###039 

Адамның логикалық ойлауын құрылымдаңыздар  

###040 

Ғылым облысындағы заманауи саясатты жобалаңыздар 

###041 

Теорияның сыртқы негіздерін тұжырымдаңыздар 

###042 

Ғылым әдіснамасының артықшылықтары туралы қорытынды жасаңыз 

###043 



Диалектика заңдарының шектеулері мен артықшылықтары туралы 

қорытынды жасаңыз  

###044  

Ғылыми зерттеулердің негізгі әдіснамалық қағидаларын құрылымдаңыздар 

###045 

Үлгі түрлерін тұжырымдаңыз: сипаттамалық, предикативті және реттеуші 

###046 

Зерттеу тәсілдерін жасаңыздар 

###047 

Жүйелік талдау бойынша қорытынды жасаңыз  

###048 

Жүйелік талдаудың шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар  

###049 

Логикалық-әдіснамалық схеманы жүйелік талдаудың негізгі мәні ретінде 

тұжырымдаңыз 

###050 

Мәселе бойынша экономикадағы жүйелік талдау үдерісінің кезеңдерін 

жасаңыздар, жүйелік тәсіл қағидаларын анықтаңыздар 

###051 

Экономикалық зерттеулерді жүргізу үшін ғылыми негізделген ақпараттық 

базаның қажеттілігін тұжырымдаңыздар 

###052 

Статистикалық зерттеулерде пайдаланылатын әлеуметтік әдістерді 

тұжырымдаңыздар  

###053 

Мәліметтерді жинақтауды және топтастыруды құрылымдаңыз  

###054 

Экономикалық құбылысты моделдеу сатыларын әзірлеңіздер  

###055 

Модельдердің негізгі типтерін әзірлеңіздер 

###056 

Экономика-математикалық зерттеу әдістерін тұжырымдаңыздар  

###057 

Сыртқы орта және тұтастық сияқты ұғымдарды тұжырымдаңыз 

###058 

Мәліметтерді жинақтау мен топтастыру бойынша қорытынды жасаңыздар  

###059 

Зерттеушілік бағыттар бойынша қорытынды жасаңыздар  

###060 

Экономикада салыстырмалы талдауды қолдану жӛнінде қорытынды 

жасаңыздар  

###061 

Қаржылық талдау модельдеріндегі негізгі кӛрсеткіштер арасындағы 

байланысты құрылымдаңыздар және бірдейлендіріңіздер 

###062 



Топтастыру белгілері бойынша қорытынды жасаңыз: сапалық, сандық, 

кеңістік белгілері және уақыт белгісі  

###063 

Экономикалық талдауды жүргізудің жалпы сызбасын әзірлеңіздер  

###064 

Қазіргі кезеңдегі статистиканың негізгі міндеттері туралы қорытынды 

жасаңыз  

###065 

Орташа және салыстырмалы шамаларға мысал келтіріңіздер 

###066 

Статистикалық зерттеу кезеңдерін жасаңыз  

###067 

Факторлық талдау бойынша қорытынды жасаңыздар 

###068 

Статистиканы ақпаратты алу құралы ретінде тұжырымдаңыздар  

###069 

Қазіргі жағдайлардағы статистиканың міндеттерін әзірлеңіздер 

###070 

Жаппай бақылау әдісі бойынша қорытынды жасаңыз  

 

 

 

 


