Докторантураның 6D0050600 - «Экономика» мамандығының келесі
пəндері бойынша қабылдау емтихандарының сұрақтары

Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі
1. Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі ұғымының пайда болуы мен
дамуының объективті негіздері.
2. Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету процессінің
дамуы.
3. Экономикалық
қауіпсіздік
субъектілері
мен
объектілерінің
классификациясы. Мүдделері мен экономикалық басылымдықтары.
4. Қауіп-қатер: сыртқы жəне ішкі. Экономикалық қауіпсіздік қатерлерінің
классификациясы.
5. Экономикалық қауіпсіздік деңгейін анықтайтын көрсеткіштер жүйесі.
6. Экономикалық қауіпсіздікті мемлекеттік қолдау мен реттеудегі шетел
тəжірибесі.
7. Экономикалық қауіпсіздікке əсер ететін əлеуметтік-экономикалық,
табиғи-экологиялық жəне саяси факторлар.
8. Қауіпсіздік жəне тұрақтылық. Кəсіпорынның ресурстар құрамының
оптималды құрамын тағайындау.
9. Кəсіпорын ресурстарының құрамы мен құрылымы.
10.Кəсіпорынның экономикалық мүдделері мен оның экономикалық
қауіпсіздігі.
11.Коммерциялық құпия. Коммерциялық құпияның маңызы мен оны қорғау
механизмдері.
12.Алақол (недобросовестная) бəсекеден қорғану əдістері.
13.Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі мен инновация-инвестициялық
даму.
14.Инновация-инвестициялық
даму
негізінде
аграрлық
экономика
қауіпсіздігінің мəселелері.
15.Кəсіпорынның
экономикалық
қауіпсіздігінің
ақпараттықұйымдастырушылық аспектілері.
16.Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің нəтижелі индикаторлардың
деңгейіне өндіріс факторларының əсері.
17.Кризистік жағдайлардың негізгі факторлары мен оны бағалау. Мүмкінді
залалдар мен бизнестің тəуекелін бағалау.
18.Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің индикаторлары мен
көрсеткіштері.
19.Кəсіпорынның бəсекелестік тұрақтылығы экономикалық категория
ретінде.
20.Кəсіпорынның ресурстарын тиімді қолдануды сипаттайтын көрсеткіштер
жүйесі.
21.Кəсіпорынның коммерциялық құпиясын қорғау.
22.Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін бағалау.
23.Кəсіпорынның коммерциялық құпиясының негізгі құрамы.
24.Экономикалық қауіпсіздіктің ақпараттық жүйесін құру маңыздылығы.

25.Ақпараттық қорғауды қамтамасыз ететін құралдар.
26.Кəсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекеттің
рөлі.
27.Кəсіпорынды антикризистік басқару бойынша заманауи жолдары жəне
бағыттары.
28.Кəсіпорынның банкроттық белгілері.
29.Кəсіпорынның банкроттық деңгейін анықтау диагностикасы.
30.Сыртқы экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету маңыздылығы.

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау
1. Инновациялық
жобаларды
бизнес-жоспарлаудың
түсінігі
мен
ерекшеліктері.
2. Жаңашылдықты енгізудің жіктелуі.
3. Инновация жəне инновациялық үрдістер.
4. Бизнес-жоспар дайындаудың əдістері.
5. Бизнес-жоспар құрылымы мен дайындау кезеңдер.
6. Қазақстан Республикасында инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу.
7. Ғылыми-техникалық мəселелерді шешуге бағытталған ірі көлемдегі
бизнестердегі негізгі ұйымдастыру нысандары.
8. Шағын бизнес жəне инновациялық қызмет.
9. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің шет елдік тəжірибелері.
10.Кəсіпорынның инновациялық қызметінің тиімділігін талдау.
11.Инновациялық жобалардағы бизнес-жоспарлауды талдау (SWOT, STEP).
12.Өндірістің
ұйымдастыру-технологиялық
деңгейін
сипаттайтын
көрсеткіштер жүйесі.
13.Өндіріс деңгейінің технологиялық критерийлері.
14.Кəсіпорын қызметінің ғылыми-техникалық критерийлері.
15.Инновациялық жобаларды бағалау критерийлері.
16.Қоғамның технологиялық уставы
17. Н.Д. Кондратьев бойынша шаруашылық конъюктура циклдарының
көптүрлілігі.
18.Инновациялық технологиялар нарығының түсінігі.
19.Инновациялық жоба жоспарлау объектісі ретінде.
20.Инновациялық жобалаудың тəсілдері мен технологиясы.
21.Инновациялық жобалардың көрсеткіштерін болжау тəсілдері.
22.Инновациялық жобалардың тиімділігін талдау жəне бағалау.
23.Инновациялық жобаның өмірлік циклы.
24.Инновациялық жоба бизнес-жоспарын əзірлеуде нарықты талдау.
25.Инновациялық жоба бизнес-жоспарын əзірлеуде бəсекелестікті талдау.
26.Инновациялық жоба бизнес-жоспарында өндірістік жоспар.
27.Экономикалық өлшемдегі инновациялық жобаның уақыт факторлары.
28.Өнім бəсекелестігін бағалау.
29.Кəсіпорынның инновациялық белсенділігіне əсер ететін факторлар.
30.Инновациялық қызметке əсер ететін кəсіпорынның нарықтық потенциалы.

Инвестицияларды экономикалық бағалау
Инвестицияның экономикадағы мəні мен оның классификациясы.
Кəсіпорынның инвестициялық қызметінің суъектілері мен объектілері.
Мемлекеттік инвестициялық саясаттың принциптері.
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу.
Ұзақ мерзімді инвестициялауды талдауда ақша салымдарының уақытша
құндылығы.
6. Инвестиция теориясының дамуы.
7. Компаундирования механизмі.
8. «Жай» жəне «күрделі» пайыздарды есептеу ерекшеліктері.
9. Дисконттау үрдісі. Дисконтталған құн түсінігі.
10.Инвестициялық жобалардың түсінігі жəне мазмұны.
11.Шынайы инвестициялар тиімділігін бағалауда əдістемелік көзқарастың
дамуы.
12.Инвестицияның экономикалық тиімділігін бағалаудың динамикалық
əдістері.
13.Инвестицияның экономикалық тиімділігін бағалаудың статистикалық
əдістері.
14.Капиталды ауыстыру теориясында жылдық шығындар эквиваленті.
15.Инвестициялық қызметте жеке субъектілері қөзқарасынан жобаның
тиімділігін анықтау ерекшеліктері.
16.Инфляция жағдайында инвестициялық жобаларды талдау.
17.Инвестициялардың табыстылығының есептік мөлшерлемесі.
18.ARR көрсеткішін есептеудің түрлі амалдары.
19.IRR көрсеткішін есептеу. Оның экономикалық мəні.
20.Инвестициялық жобаларда қолданатаын қазақстан Республикасының
салық салу жүйесі.
21.Инвестицияның əлеуметтік нəтижелерін бағалау.
22.Инвестиция қайтарылымының мерзімі. Көрсеткіштер түрлері.
23.Инвестиция қайтарылымдығының мəні жəне оның экономикалық
интерпретациясы.
24.Инвестициялық шешімдерді қабылдауға əсер ететін факторлар мен
критерийлер.
25.Кəсіпорынның инвестициялық қызметінің маңызы.
26.Қазақстан Республикасының инвестициялық саясаты.
27.Күрделі қаражат салымдары жəне оның құрылымы.
28.Инвестициялық жобаға инфляцияның əсері.
29.Өндірістің дамуында инвестицияның рөлі.
30.Инновациялық жобаның сезімталдығын талдау.
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