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1.МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ОҚУҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ 
МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

6D050600 – Экономика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының PhD 

докторанттары үшін негізгі мақсат - PhD докторанттарына ары қарай білім беру 

бағдарламасына дайындау үшін қажет негiзгi және элективті пәндер бойынша 

сәйкес дайындық деңгейдi анықтау. 

Оқуға түсушілер міндетті:  

- терең жүйелiк бiлiмдерге ие болу және макроэкономиканың қазiргi 

жағдайын, ғылыми зерттеу және кәсіби тәжірибесі саласын көрсететін 

тенденциялар мен мәселелер сын көзiмен бағалай білу; 

– өзіндік ғылыми зерттеулерге және қазіргі ғылыми ізденістерге 

қолданылатын әдістерді түсіне алуы тиіс; 

- берілген ғылыми білім саласында заманауи ғылыми зерттеулер мен 

теорияны сыни бағалауға мүмкіндік беретін жүйелі түсінік болуы қажет; 

- әдістемелік жақындауларды бағалай алуы және олардың сыни талдай алу, 

қажет жағдайда жаңа гипотезаларды ұсына алу тиіс; 

- қиын мәселелерді шешуде жүйелі және креативті көзқарас көрсете алу, 

толық мәліметтердің болмауы жағдайында негізделген қорытындылар жасап, 

өзіндік шешімді түсінікті етіп мамандардың алдында, сонымен қатар аудитория 

алдында жеткізе алу; 

- өзіндік білімді дамыту және тереңдету, сонымен қатар жоғары кәсіби 

деңгейде жаңа дағдыларды қалыптастыру; 

- сәтті жұмысқа орналасуға қажет жеке қасиеттері мен дағдыларының, жеке 

жауапкершіліктің болуы; қиын және аяқ-асты жағдайлардағы мәселелерді шеше 

алуы; әрдайым кәсіби дамытуға өзін-өзі оқыту қабілеті болуы тиіс. 

Оқуға түсу емтиханының формасы - жазбаша емтихан. 
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2. PHD ДОКТОРАНТУРАСЫНА ТҮСЕТIН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҚ 
ДЕҢГЕЙIНЕ ТАЛАПТАР 

 

6М050600 – Экономика 

6M011500 – Құқық және экономика негіздері 

6М050700 - Менеджмент 

6М050800 – Есеп және аудит 

6М050900 - Қаржы 

6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 

6М051100 - Маркетинг 

 

Шетел ЖОО-ның туыстас мамандықтары. 

  

 

 

 

3. БIЛIМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ 
 

Туыс емес мамандықтардан білімі бар тұлғалардың оқуға түсу 

қарастырылмаған  
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4. ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 
 

4.1«Микро-макроэкономикалық талдау» 
 

 1-тақырып. Тұтынушының мінез-құлқы. Хикс бойынша және 

Слуцкий бойынша орнын басу әсері мен табыс әсері. 

Слуцкий бойынша және Хикс бойынша орнын басу әсері мен табыс әсері. 

Орнын басу мен табыстың қиылысқан әсерлері. Түзу және қиылысқан әсерлер 

үшін Слуцкий теңдеуі 

 

2-тақырып. Тұтынушының ұтысы. Табыстың орны толтырылған 

және эквивалетті өзгеруі. 

Орны толтырылған сұраныс. Анықтамасы, экономикалық мағынасы, 

қолдану аясы. Маршалл бойынша және Хикс бойынша нарықтық сұраныс. 

Ерекшелігінің экономикалық мағынасы. Табыстың эквивалетті және орны 

толтырылған өзгеруі.  

 

3-тақырып. Анықталғанға артықшылық беру теориясы. Нарықтық 

сұраныс.  

«Анықталғанға артықшылық беру» түсінігі. Анықталғанға артықшылық 

берудің әлсіз аксиомасы. Экономикалық мағынасы. Оның бұзылу жағдайлары. 

Бағалар индексі, сапа индексі (Пааше, Лайспереса, тұтынушының жиынтық 

шығындары) және олардың анықталғанға артықшылық беру теориясымен 

байланысы. Өмір сүру деңгейі мен үкіметтің әлеуметтік бағдарламаларын 

бағалау үшін анықталғанға артықшылық беру теориясын қолдану.  

 

4-тақырып. Өндірістік функциялар және ғылыми-техникалық 

прогресс.  

Өндірістік функциялар аксиомасы. Өндірістің бір және екі 

факторларының жалпы, орташа және шекті өнімінің өзгеруге қатынасы. 

Өндірістік функциялардың негізгі түрлері: Кобба-Дуглас, Леонтьев, 

сызықтық, CES. Пайданы максималдау мәселелері ретіндегі және 

шығындарды минималдау мәселелері ретіндегі фирманың тепе-теңдігі. 

Фирманың салыстырмалы статикасы. Фирманың ұсыныс фукциясы. 

Шығындар функциясы. Фирманың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

траекториясы. Өндірістің ұлғаюының оңтайлы жолы. Техникалық прогресс 

түрлері: бейтарап, капиталды-интенсивті, еңбек-интенсивті. Шығындармен 

және фоктордың өнімділігінің қатынасы.  

 

5-тақырып. Жетілмеген бәсекелестік жағдайындағы нарықтық өзара 

қарым-қатынас. 

Жетілген бәсеке. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі фирмалар 

мен жалпы нарық үшін пайданы максималдау шарттары. Салаларда әрекет 
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ететін фирмалар санын анықтау үшін масштабы әсерінің ролі. Монополия. 

Монополистке салық салу: әр түрлі варианттар. Қоғамның монополиядан 

жоғаотқаны. Табиғи монополияның проблемалары. Көпөнімді және 

көпзауытты монополист: зауыттардың санын және өзара алмастырушы және 

өзара толықтырушы тауарлар өндірісі кезіндегі өнімдерді оңтайлы таңдау. 

Бағалық дискриминация. Монополистік бәсекелестік. Ұзақ мерзімді кезеңдегі 

фирма мен салалардың тепе-теңдік жағдайы.  

 

6-тақырып. Фирманың нарықтағы стратегиялық мінез-құлқы. 

Олигополия: аналитикалық модельдер. Сандық бәсекелестік және 

бағалық бәсекелестік. Курно моделі. Бірыңғай өнімдермен Бертран моделі. 

Картель: Ұзақ мерзімді кезеңдегі тұрақтылық проблемалары. Олигополия: 

ойындар теориясы. Негізгі түсініктер: ойындар стратегиясы, басым стратегия, 

Нэш тепе-теңдігі, таза және аралас стратегиялар. Қолданбалы проблемаларды 

талдау және шешу үшін ойын жағдайларын қолдану. Применение игровых 

ситуаций для анализа и решения прикладных проблем. Баға стратегиясы. 

Жаңа фирманың нарыққа шығу қаупі. Бағалық соғысу стратегиясы. Ойындар 

және сыртқы әсерлер. Сақтандыру ойындары.  

 

7-тақырып. Жалпы экономикалық тепе-теңдік және қоғамдық 

әл-ауқат.  

Бәсекелестік тепе-теңдігінің жеке даралығы мен тұрақтылық жағдайы. 

Әл-ауқаттылық теоремасы. Вальрас заңы. Айырбастау экономикасы үшін 

тұтынушылардың жалпы тепе-теңдігі. Шартты қисық тұжырымы. Монополия 

жағдайындағы тепе-теңдік. Өндірістің қос факторымен және қос тауарлармен 

экономикадағы өндірушілердің жалпы тепе-теңдігі. Тиімділік және 

әділеттілік. Табысқа салық салу үшін әл-ауқаттылық теориясын қолдану. 

Әлеуметтік тепе-теңдікті бағалау. Табыстар қисығы. Лоренц қисығы. Джини 

коэффициенті. Әлеуметтік тепе-теңдік проблемаларын шешудегі мемлекеттің 

ролі. Қоғамның әлеуметтік таңдау.  

 

8-тақырып. Сыртқы сауда микроэкономикасы. 

Еңбектің халықаралық бөлінуі. Риккардо моделі. Тұрақты, төмендеген 

және өсетін еңбек өнімділігі. Хекшер-Олин моделі. Біркелкі технологиялар 

кезіндегі мамандандыру ролі. Тауар айырбасы қисығын жасау. Шағын 

мемлекет пен ірі мемлекеттегі қоғамдық әл-ауқатқа импорттық баж салығын 

енгізудің әсері. Мемлекеттің кедендік одаққа енуі салдарын жекелей және 

жалпы талдау. Валюталық нарықта баға қою.  

 

9-тақырып. Уақытаралық таңдау теориясы. 

Тұтынудың кейнсиандық теориясы. Тұтынудың қарапайым функциясы. 

Одан шығатын салдар. И.Фишердің уақытаралық таңдау теориясы. 

Уақытаралық бюджеттік шектеу. Уақытаралық қалау. Оңтайлы уақытаралық 

таңдау. Тұтынуға табыс пен пайыздық қойылымның әсер етуі.  
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10-тақырып. Жиынтық сұраныс: инвестициялар. 

Инвестициялардың кейнсиандық моделі. Жалпы инвестициялар және таза 

инвестиция. Капиталдың табиғи қорының өзгеруі. Жобаның таза келтірілген 

құны. Жобаның ішкі келтірілген құны. в Кейнсиандық моделдегі 

инвестицияның функциясы. Инвестицияның неоклассикалық моделі. 

Өндірістік функция және капиталдың шекті өнімі. Фирманың инвестициялық 

шешімдері. Капиталдың оңтайлы деңгейі және инвестицияның сәйкес деңгейі. 

Тобиннің Q-теориясы. 

 

11-тақырып. Классикалық теориядағы жиынтық сұранысты талдау.  

Жиынтық сұранысты анықтау. Еңбектің шекті өнімі және нақты жалақы. 

Еңбек нарығы. Фирманың еңбекке сұраныс функциясы. Үй 

шаруашылығының еңбек ұсынысы. Классикалық теориядағы жиынтық 

ұсыныс. Жалақының икемділігі. Жиынтық ұсыныс қисығының тұжырымы.  

 

12-тақырып. Кейнсиандық теориядағы жиынтық ұсыныс.  

Жалақының қатысты бұлтартпастығы кезіндегі жиынтық ұсыныс 

қисығының тұжырымы. Шекті кейнсиандық шарт. Микроэкономика 

бағдарымен жиынтық ұсыныс.  

 

13-тақырып. Экономикалық циклдар. Импульстардың таратылуы. 

Макроэкономикалық ауытқу. Атақты экономикалық циклдар. 

Мультипликатор-акселератор қарым-қатынас моделі. Циклдық ауытқу 

түрлері. Стохастикалық ауытқулар. Нақты іскерлік циклдар. Икемді бағалар. 

Импульстарды тарату арнасы: табиғи капиталды өзгерту арқылы және еңбек 

ұсынысын өзгерту арқылы. Уақыт бойынша еңбек орнын ауыстыру.  

 

14-тақырып. Ашық экономикадағы макроэкономикалық саясат.  

Ашық экономикадағы игілік нарығы тепе-теңдігі. IS және LM қисығы 

және олардың жылжуы. Әлемдік пайыздық қойылым. Тіркелген айырбас 

курсымен шағын ашық экономика. Капиталдың жетілген тұрақтылығы 

(мобильділігі). Тепе-теңдік.бюджетті-салықтық саясат, ақшалай-несиелік 

саясат әсері. Валютаның девальвациясы. Капитал қозғалысы жағдайындағы 

бюджетті-салықтық саясат және ақша-несиелік саясат. 

 

 15-тақырып. Макроэкономикалық саясат теориясы.  

Мақсатты көрсеткіштер және құралдар. Тинберген моделі. Монетаризм 

және кейнсиандық. Анықталмағандық жағдайындағы экономикалық саясат 

құралдарын таңдау. Бейімделген күтулер. Еңбек нарығы. Күтілген және 

болжанбаған инфляция мен нақты жалақы. Рационалды күтімдер. 

Экономикалық саясат теориясын Р.Лукас сынауы. Мемлекеттік бюджеттің 

жеткіліксіздігі. Үкіметтің бюджетті шектеуі. Бюджеттік жетіспеушілікті 

қаржыландыру әдістері. Бюджет жетіспеушілігі және инфляция. Сеньораж. 

Инфляциялық салық.  
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4.2. Эконометрика 
 

1-тақырып. Классикалық регрессиялық модель.  

Көптік сызықтық регрессия. Модель жазбасының матрицалық формасы. 

Кіші квадраттар әдісімен регрессия коэффициенттерін бағалау. Геометриялық 

интерпретация. Классикалық модельдің болжамы. t-статистике бойынша 

регрессия коэффициенттерінің мәнін тексеру. Регрессия теңдеуі сапасын 

бағалау. Коэффициенттерге сызықтық шектеулер. Чоу тесті. Ауыспалылар 

қателіктерінің салдарын талдау. Кездейсоқ корреляция.  

 

2-тақырып. Көптік регрессияның әр түрлі көріністері.  

Мультиколлинеарлық салдарлары және олардың ескіру әдістері. Жалған 

ауыспалылар. Регрессияның сызықтық емес модельдері. Логарифмдік, 

жартылай логарифмдік, дәрежелік модельдер. Кері функция. 

Эконометрикалық модельдер формаларын таңдау. Ауыспалыларды өзгерту. 

Стохастикалық регрессорлар. Инструменталды ауыспалылар әдісі. 

Гетероскедастикалылықты табу үшін тестілер. Гетероскедастикалылықты 

түзету әдістері. Уайт формасындағы стандарты қателер. Есептелген ең кіші 

квадраттар әдісі. Кіші квадраттардың жалпылама әдісі. Кездейсоқ 

шамалардың автокорреляциялануы. Автокорреляцияның ескіру әдістері.  

 

3-тақырып. Максималды ақиқат әдісі. 

Ақиқат функциясы максималды ақиқат қағидасы бойынша көптік 

сызықтық регрессия моделінің коэффициенттерін және кездейсоқ шамалар 

дисперциясын бағалау. Кіші квадраттар әдісімен салыстыру. Бағалардың 

әділеттілігі. Бинарлы таңдаулар моделі. Logit–моделі және probit–моделі. 

Модельдер параметрлерін бағалау. 

 

5-тақырып. Біруақытты теңдеулер жүйесі.  

Модельдердің құрылымдық және келтірілген нысандары. Модельдер 

ерекшелілігінің мәселелері. Кіші квадраттардың жанама әдісі. 

Инструменталды ауыспалылар. Кіші квадраттардың екі қадамдық әдісі.  

 

6-тақырып. Динамикалық авторегрессиялық модельдер 

 Таратылған кешеуілдер моделі. Авторегрессиялық модель. 

Кешеуілдеулердің пайда болу себептері. Ақша ұсынысы және баға деңгейі. 

Медиандық кешеуілдеу және орта кешеуілдеу. Кешеуілдеулің операторы. 

Модельдің операторлық формасы. 

 

7-тақырып. Стационарлық процестер 

Тұрақтылық (стационарность). Тұрақтылық және тұрақсыздық 

процестерінің мысалдары. Кездейсоқ ауытқу. Кездейсоқ адасушылық. 

Тренттер. Мерзімділік. Себеп-салдарлы әр түрлілікті алу. Тұрақтылыққа 

мәліметтерді тексеру. Автокорреляциялық функция. Кездейсоқ 

автокорреляциялық функция. Бірлік түбірге тесттер. Дики-Фуллердің 
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үлкейтілген тесті. Автокорреляциялық процесс. Өзгермелі орташа моделі. 

Өзгермелі орташаның авторегрессиялық процесі. Интеграцияланған процесс.  

 

8-тақырып. Уақыт қатарларының көпфакторлы модельдері. 

Бірнеше ауыспалыларды біруақытта талдау. Векторлы авторегрессия 

моделі. Идентификация мәселесі. Бағалау. Грэнжер бойынша келісілгендікті 

талдау. Импульстік қайтарым функциясы. Энгл-Грэнжер тесті. Коинтеграция. 

Коинтеграциялаушы вектор. Жалпы трендтер. Иохансен тесті. Қателерді түзеу 

моделі. 

  

 

4.3. Экономикалық зерттеулер әдістемесі 
 

1 тақырып. Ғылыми зерттеу жүйесіндегі әдістеменің орны және рөлі 

Әдістеме түсінігі, Әдістеме функциясы, зерттеу жүйесіндегі Әдістеменің 

орны. 

Экономикалық ғылымның негізгі әдістерін зерттеу және олардың 

Әдістемемен өзара байланысы. 

Әдістеме деңгейлері, әдістеме құрылымы, зерттеу субъектісі, зерттеу 

объектісі, зерттеу пәні, ғылыми зерттеу құралдары, әдістеменің тану 

жүйесінің басқа элементтерімен байланысы. 

Әдістеме деңгейлері: жалпы әдістеме, философиялық Әдістеме, ғылым 

Әдістемесі, жеке білім облыстарындағы (жаратылыстану, техникалық, 

әлеуметтік-гуманитарлық) әдістеме, әдістемелік қатынас және әдістемелік 

орнатулыр.  

Ғылыми мектеп түсінігі. Шетел және отандық мектептер. 

Әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының жалпы әдістеме 

жүйесіндегі экономикалық әдістеменің орны мен мәнін зерттеу. 

 

2 тақырып. Ғылыми зерттеудің деңгейлері мен әдістері  

Көпдеңгейлі әдістеменің классификациясы. Жалпы философиялық 

әдістер. Жалпығылымдық және жекеғылымдық әдістер. Тәртіптік және 

тәртіпаралық әдістер. Диалектика – табиғаттың, қоғамның және танудың 

жалпы заңдары туралы білім. 

Принциптер, заңдар, категориялар. Историзм принципі. 

Жалпығылымдық әдістеме құрылымы. Ғылыми зерттеу әдістерінің 

деңгейлері. 

Эмпирикалық зерттеу әдістері – қадағалау, тәжірибе, салыстыру, 

сипаттау, өлшеу. 

Теориялық зерттеу әдістері – модельдеу, формализациялау, абстрактыдан 

нақтыға көшу, т.б. 

Ғылыми зерттеудің жалпылогикалық әдістері – анализ және талдау, 

индукция, дедукция және аналогия, абстракциялау. 

 

3 тақырып. Ғылыми зерттеу процесінің логикасы 
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Ғылыми фактілер және олардың ғылыми зерттеудегі рөлі. Ғылыми 

проблема түсінігі, оның қойылуы және тұжырымдамасы. Ғылыми 

проблемаларды таңдау, қойылымы және шешімі. 

Ғылыми гипотеза, оның түзілуі және негіздемесі. Теориялық білім 

формасындағы гипотеза. 

Теорияның мағынасы және ғылыми зерттеудегі рөлі. 

Теорияның негізгі функциялары: синтетикалық, түсініктемелік, 

дүниетану, әдістемелік, тәжірибелік, болжалдық. 

Теорияның кілттік элементі ретіндегі заң. 

 

4 тақырып. Экономикалық құбылыстарды тану қадамдары 

Экономикалық құбылыстың қалыптасуы: Оның тарихы және 

детерминациясы. Экономикалық ғылым пәні және оның шектері. 

Өндiрiстiк қатынастар жүйесінiң бастапқы санаты және онының 

ерекшелiгi. 

Экономикалық дамудың сапалы кезеңдену критерийлері және үстемдiк 

қарым-қатынастар құрылымы.  

Өндiрiстiк қатынастар жүйесін қалыптастыру негiзі ретіндегі 

шаруашылық құбылыстарының эволюциясы және орнықтылығы.  

Айырбас шаруашылықтың бастапқы қатынасы ретіндегі тауарлық 

қарым-қатынастар. 

Үстемдік етуші экономикалық қатынастарды өзгерту факторлары: 

шаруашылық базисті әлеуметтендіру және техникалық қысқарту. 

 

5 тақырып. Білім өсуінің механизмдері және моделі 

Фундаменталды ғылым дамуының негізгі концепциялары. Ғылымның 

қозғалыс күштері: интернализм, экстернализм. 

Негізгі зерттеу бағдарламаларына талдау (парадигм). Білім өсуінің 

концепциясы (К.Поппер, Т.Кун). Парадигма түсінігі. Парадигманы ауыстыру. 

Ғылыми-зерттеу бағдарламасы (И.Лакатос).  

Экономикалық зерттеудің кілттік этаптарын зерттеу және көрсету, 

сондай-ақ экономикалық ғылымдағы «ғылыми ашылу» процесін қарастыру.  

Ғылым дамуының ортақ заңдылықтары. Эволюциялық эпистемология. 

  

6 тақырып. Теориялық анализ ретіндегі экономика 

Экономикалық жүйе және оның ерекшеліктері. Экономикалық жүйенің 

шектелген және формалды жүйелерден айырмашылығы.  

 Экономикалық феномендерді тану процесіндегі тарихи және әлеуметтік 

контекст. 

Экономикалық ғылым кеңістігі: «таза» және «әлеуметтік» экономикалық 

доктрина; «таза» және «әлеуметтік» экономикалық теорияның ерекшелігі. 

Позитивті және нормативті экономикалық теория. 

 

7 тақырып. Экономикалық таңдаудың баламалық бағыттарының 

ерекшеліктері 
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Позитивті талдау және оның принциптері. Экономикалық талдаудың 

баламалы ағысы ретіндегі құрылым және оның ерекшеліктері. М.Олсон 

«Ұйымдық әрекеттер логикасы» және қазіргі заманғы құрылымның 

ерешеліктері. 

 Жаңа және оның синтетикалық әдістері. Р.Коуз «Фирма, базар, құқық» 

және инстуциялық принциптерінің модернизациясы. Эволюциялық доктрина 

және оның доминанттары (Д.Норт). 

 

8 тақырып. Қалыптасу ерекшеліктері және қазіргі заманғы 

экономикалық жүйенің дамуы  

Қазіргі заманғы экономикалық және әлеуметтік процестердің 

талдауындағы қазіргі заманғы әдістемелік ерекшелігі. 

Жүйенің құрылымдық өзгеруі процесі ретіндегі өзін өзі ұйымдастыру. 

Жүйенің құрылымдық өзгеру процесі. Өзін өзі ұйымдастыру және басқару. 

Кризистік жағдайлардағы өзін өзі ұйымдастыру. Белгісіздік 

шарттарындағы жүйенің өзін өзі ұстауы, тәуекел және шешім қабылдау.  

Әлеуметтік жүйелердің орнықтылығы және тепе-теңдігі.  

Әлеуметтік нормалар және құндылықтар. 

Олардың тұрақтылығы мен орнықтылығы ретіндегі әлеуметтік нормалар 

мен құндылықтар. 

Транзиттік (өту) процестері. Оның өзін өзі ұйымдастыруы формасы 

ретіндегі қоғамның трансформациясы.  

 

9 тақырып. Глобальді процестердің әдістемелік талдауы 

Қазіргі замандағы жаһандану: негіздері, белгілері. Глобалдық және 

жергілікті – олардың байланысы. Макроанализ және микроанализ. Глобальді 

проблемаларды зерттеудегі комплекстілік және жүйелілік. Глобальді 

процестерді функцияландырудағы және дамытудағы жаратылыстау және 

әлеуметтік-мәжени факторлардың өзара байланысы. Қазіргі заманғы 

глобалды процестерді зерттеудегі парадокс. Глобалдық эволюция 

методологиясы. Қазіргі заманғы глобалды проблемалардың қозғалыстығы 

және оларды талдаудың репертуарлық мінездемесі.  
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Международные отношения, 2006. 
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Анатольевна Агапова, Светлана Федоровна Серегина; под общ.ред. А. В. 
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«Эконометрика» пәні 
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2. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. - М.: Экзамен, 2003. 

3. Эконометрика. Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 

2005. 

4. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы 

и статистика, 2001. 

5. Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрическое 

прогнозирование. - Алматы: Қазақ университеті,2011. - 250 с. 

6. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа М8 EXCELв 

экономико-статистических расчетах. - М.: ЮНИТИ, 2003. 

Қосымша әдебиеттер: 

1. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. - М. - СПб.- Киев: 

Вильяме, 2002. 

2. Айвазян С.А., МхитарянB.C. Прикладная статистика и основы 

эконометрики. -М.: ЮНИТИ, 1998. 

3. Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. 

Тамашевича В.Н. - М: ЮНИТИ, 1999. 

4. Елисеева И.И., КнязевскийB.C., Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. 

Теория статистики с основами теории вероятностей. - М.: ЮНИТИ, 2001. 

«Экономикалық зерттеулер әдістемесі» пәні 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Аубакиров Я.А. Национальная экономика в условиях глобализации. – 

А., «Раритет», 2010. 

2. Нарибаев К.Н., Жатканбаев Е.Б., Мухтарова К.С. Методы научных 

исследований в экономике. – А., 1999. 

3. Жатканбаев Е.Б. Методология исследования экономики. - А., 1999 

4. Блауг М. Методология экономических исследований. - М., 2004. 

5. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. 

Учебное пособие. Киев: МАУП, 2004- 216с.  
 

Қосымша әдебиеттер: 

1. 2.Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономической 

политики.//ВЭ, №8, 2006. 
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3. Шиян В.Н. Методология и методика научного анализа. Методические 

указания. Хабаровск 2008.  
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7. ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ ФОРМАТЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ 
 

Блоктар Емтихан 

сұрақтары  

Тексеру 

формасы 

Максималды  баллдар 

Микро-макроэконом

икалық талдау» 

1 сұрақ Жазбаша  100 

Эконометрика 1 сұрақ Жазбаша  100 

Экономикалық 

зерттеулер 

әдістемесі 

1 сұрақ Жазбаша  100 

Тапсырмалар 1 сұрақ Жазбаша  100 

БАРЛЫҒЫ   (100+100+100+100)/4 

 

Емтихан билетіндегі жалпы сұрақ саны – 4. 4 сұрақ есеп болып табылады. 

Әр бір пән бойынша сұрақ максималды 25% бағаланады. 4 сұраққа қойылатын 

жалпы баға сомасы– 100%. Емтихан сұрақтарына жауаптарды бағалау 100 – 

баллдық шкала бойынша есептелінеді, магистранттың жауаптың 

толықтығының деңгейіне байланысты: 

Емтихан бағалаудың 100-баллдық жүйесін қолданумен жазбаша 

формада жүргізіледі.  Емтихан ұзақтылығы – 3 астрономиялық сағаты.   

«Экономика» бағыты бойынша докторантураға түсушілердің 

магистратура бағдарламасы көлемінде макроэкономика, эконометрика, 

кәсіпорын экономикасы курсы бойынша білімі болуы тиіс.  

Емтихан билеті 4 тапсырмадан тұрады (1 сұрақ 

«Микро-макроэкономикалық талдау» бойынша және 1 сұрақ «Эконометрика» 

бойынша, 1 сұрақ «Экономикалық зерттеулер әдістемесі» және 3 пәннің 

біреуі бойынша 1 есеп ). 

Емтихан сұрақтарының жауаптары жауаптың толықтылық деңгейін 

ескере отырып, 100-баллдық шкала бойынша бағаланады. Барлық төрт сұрақ 

жауаптарының нәтижелері бойынша орташа баға шығарылады. Максималды 

қорытынды балл – 100%. 

Емтихан егер, үміткер сұраққа жауап бергенде 50 баллдан төмен жинаса, 

«қанағаттанарлық» бағасына тапсырылған болып есептеледі.   

Жауаптарда экономикалық теорияда көпшілік мақұлдаған  белгілеулер 

қолданылуы керек.  

Аппеляцияға өтініш беру емтихан қорытындысын жариялағаннан кейін 

қабылданады. 
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8. НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ БАҒА ШКАЛАСЫ 
 

Оценка по буквенной 

системе 

Баллы рейтинговой 

оценки (%) 

Оценка по 

традиционной системе 

А 95-100 Өте жақсы 

А- 90-94 

В+ 85-89 Жақсы 

В 80-84 

В- 75-79 

С+ 70-74 Қанағаттанарлық 

С 65-69 

С- 60-64 

D+ 55-59 

D- 50-54 

F 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
«Өте жақсы» бағасы (90-100%): барлық сұрақтарға толық және дұрыс 

жауаптар берілген; материал логикалық бір ізділікпен дұрыс ұсынылған; 

шығармашылық қабілеттілік көрсетілген.  

«Жақсы» бағасы (75-89%): жауаптар дұрыс, бірақ толық емес, анық емес 

немесе мардымсыз кемшіліктер жіберілген; материал логикалық бір ізділікпен 

дұрыс ұсынылған.  

«Қанағаттанарлық» бағасы (50-74%): сұрақтарға жауаптар дұрыс, бірақ 

толық емес, тұжырымдары анық емес және логикалық кемшіліктер 

жіберілген; материал дұрыс ұсынылған, бірақ логикалық бір ізділік бұзылған.  

«Қанағаттанарлықсыз» бағасы (0-49%): сұрақтарға жауаптар өрескел 

қателіктермен берілген; жауапты ұсыну кезінде грамматикалық, 

терминологиялық қателіктер жіберілген, логикалық бір ізділік бұзылған.  

 


