ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ»
ПО СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
1. Экономика, ее предмет и функции.
2. Методы экономики. Нормативная и позитивная экономика.
3. Основные этапы развития экономической мысли.
4. Типы экономических систем, их характеристика, достоинства и недостатки.
5. Основа хозяйственной деятельности: материальные потребности общества и
экономические ресурсы.
6. Рыночное хозяйство, его основные субъекты и структура. Принципы организации
рыночных отношений.
7. Рыночный механизм и его элементы. Функции рынка.
8. Достоинства и недостатки рынка. Экономические функции государства в рыночной
экономике.
9. Собственность и ее формы: государственная и частная. Права собственности.
10. Частное предпринимательство и формы организации бизнеса.
11. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы изменения спроса и сдвиг
кривой спроса.
12. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые факторы
изменения предложения и сдвиг кривой предложения.
13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и случаи его
нарушения.
14. Фирмы и предприятия, их статус и общая классификация.
15. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Способы измерения
ВНП (ВВП).
16. Экономический цикл и его фазы. Виды циклов. Причины цикличности развития
экономики.
17. Экономический рост, его показатели и типы.
18. Безработица, ее причины и формы. Естественный уровень безработицы. Последствия
безработицы.
19. Инфляция, ее измерение, причины и виды.
20. Экономические и социальные последствия инфляции. Инфляция и безработица.
21. Экономическая политика государства, ее виды. Фискальная политика.
22. Государственный бюджет, его структура. Дефицит бюджета.
23. Налоги, их функции и виды.
24. Монетарная политика, ее механизм на разных стадиях экономического цикла.
25. Социальная политика и государственная система социальной защиты.
26. Мировое хозяйство, его характерные черты и структура.
27. Международные экономические отношения и тенденции их развития.
28. Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли.
29. Валюта и мировой валютный рынок. Обменный курс валюты.
30. Международная финансовая система и ее роль в мировом хозяйстве.
РАЗДЕЛ 2. ДИСЦИПЛИНА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РК»
1. Понятие конституционного права Республики Казахстан.
2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Республике
Казахстан.

3. Вопросы совершенствования конституционно-правового статуса Парламента
Республики Казахстан в условиях дальнейшей демократизации казахстанского общества.
4. Место и роль конституционного права в системе действующего права Республики
Казахстан.
5. Основные способы закрепления конституционных прав и свобод личности
(позитивный, негативный).
6. Понятие народного представительства.
7. Предмет конституционного права Республики Казахстан и его особенности.
8. Юридическая природа конституционных прав и свобод личности (позитивный и
естественно-правовой подход).
9. Конституционно – правовой статус депутата Парламента Республики Казахстан.
10. Конституционно-правовые отношения в Республике Казахстан: понятие, характерные
черты, виды.
11. Политические права и свободы граждан в Республике Казахстан (право на участие в
управлении делами государства и т.п.).
12. Депутатские запросы и вопросы.
13. Субъекты конституционно-правовых отношений в Республике Казахстан, их
классификация.
14. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности в Республике
Казахстан.
15. Система обеспечения деятельности депутата Парламента Республики Казахстан.
16. Источники конституционного права Республики Казахстан: понятие, особенности,
виды (Конституция, конституционные законы, законы, международные договоры,
декларации и др.)
17. Гарантии конституционных прав и свобод в Республике Казахстан.
18. Гарантии осуществления полномочий депутата Парламента Республики Казахстан.
19. Конституция Республики Казахстан: понятие и сущность.
20. Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства.
21. Меры взыскания, которые могут быть применены к депутату Парламента Республики
Казахстан.
22. Характерные черты Конституции Республики Казахстан.
23. Классификация иностранных граждан (постоянно проживающие, временно
проживающие в Республике Казахстан).
24. Исполнительная власть в Республике Казахстан: понятие, сущность, основные черты.
25. Порядок принятия Конституции Республики Казахстан и внесения в нее изменений и
дополнений.
26. Ответственность иностранных граждан в Республике Казахстан.
27. Срок полномочий Правительства Республики Казахстан.
28. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.
29. Избирательные системы (мажоритарная, пропорциональная), их особенности.
30. Организация деятельности Правительства Республики Казахстан.

ЖОҒАРЫ БІЛІМІ БАРЛАР ҮШІН
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ОҚУ ТҮРІ БОЙЫНША
«БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУ» ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША
ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ СҰРАҚТАРЫ
1.
2.

1-БӨЛІМ. «ЭКОНОМИКА НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ
Экономика, оның пәні мен функциялары.
Экономика әдістері. Нормативтік және позитивтік экономика.

3. Экономикалық ойдың дамуының негізгі кезеңдері.
4. Экономикалық жүйелердің түрлері, олардың сипаттамалары, артықшылықтары мен
кемшіліктері.
5. Экономикалық қызметтің негізі: қоғамның материалдық қажеттіліктері және
экономикалық ресурстар.
6. Нарықтық экономика, оның негізгі субъектілері мен құрылымы. Нарықтық
қатынастарды ұйымдастыру принциптері.
7. Нарықтық механизм және оның элементтері. Нарық функциялары.
8. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері. Нарықтық экономикадағы
мемлекеттің экономикалық функциялары.
9. Меншік және оның формалары: мемлекеттік және жеке. Меншік құқығы.
10. Жеке кәсіпкерлік және бизнесті ұйымдастыру формалары.
11. Сұраныс. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұраныстың өзгеруінің бағалық емес
факторлары және сұраныс қисығының өзгеруі.
12. Ұсыныс. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсыныс өзгеруінің бағалық емес факторлары
және ұсыныс қисығының ауысуы.
13. Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеті. Нарықтық тепе-теңдік және оны бұзу
жағдайлары.
14. Фирмалар мен кәсіпорындар, олардың мәртебесі және жалпы жіктелуі.
15. Жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім. ЖҰӨ (ЖІӨ) өлшеу әдістері.
16. Экономикалық цикл және оның фазалары. Цикл түрлері. Экономиканың циклдік даму
себептері.
17. Экономикалық өсу, оның көрсеткіштері мен түрлері.
18. Жұмыссыздық, оның себептері мен формалары. Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі.
Жұмыссыздықтың салдары.
19. Инфляция, оны өлшеу, себептері мен түрлері.
20. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтік салдары. Инфляция және
жұмыссыздық.
21. Мемлекеттің экономикалық саясаты, оның түрлері. Фискалдық саясат.
22. Мемлекеттік бюджет, оның құрылымы. Бюджет тапшылығы.
23. Салықтар, олардың функциялары мен түрлері.
24. Ақша-кредит саясаты, оның экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдеріндегі механизмі.
25. Әлеуметтік саясат және әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік жүйесі.
26. Әлемдік экономика, оның сипаттамалары мен құрылымы.
27. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың даму тенденциялары.
28. Халықаралық сауда. Халықаралық сауда саласындағы мемлекеттік саясат.
29. Валюта және әлемдік валюта нарығы. Валюта айырбастау бағамы.
30. Халықаралық қаржы жүйесі және оның әлемдік экономикадағы рөлі.
2-БӨЛІМ. «ҚР КОНСТИТУЦИАЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІ
1. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы ұғымы.
2. Қазақстан Республикасындағы азаматтық мәселелерін құқықтық реттеу.
3. Қазақстан Республикасының сайлау органдары.
4. ҚР Конституциялық құқығының пәні.
5. Азаматтықтың қағидалары.
6. Республикалық референдум өткізу тәртібі.
7. Конституциялық құқықтың әдістері.
8. Қазақстан Республикасының азаматтығын алу негіздері және тәртібі.
9. Конституциялық іс жүргізу.
10. Қазақстан Республикасы Конституциялық құқығының ұлттық құқық жүйесіндегі
орны.
11. Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату негіздері және тәртібі.

12. Сайлаудың негізгі қағидалары.
13. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының жүйесі.
14. Саяси партиялардың конституциялық құқықтық мәртебесі.
15. Сот төрелігінің конституциялық қағидалары.
16. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының қайнар көздері ұғымы және
түрлері.
17. Адам және азаматтың жеке құқықтары.
18. Қазақстан Республикасының сот жүйесі.
19. Конституциялық-құқықтық нормалар үғымы, түрлері және ерекшеліктері.
20. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға қарсы болу үшін негіздер.
21. Қазақстан Республикасы атқарушы органдарының жүйесі.
22. Қазақстан Республикасының конституциялық дамуы, оның кезеңдері.
23. Балалардың азаматтық алуы.
24. Президенттің конституциялық-құқықтық мәртебесі.
25. ҚазССР-інің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация (негізгі ережелері).
26. Адам және азаматтың жеке құқықтары.
27. Президент кандидатурасына қойылатын конституциялық талаптар.
28. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Қазақстан
Республикасының Конституциялық заңы (мәні мен мазмүны).
29. Адам және азаматтың саяси құқықтары.
30. Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауын үйымдастыру және өткізу тәртібі.

