рметті студент!
2017 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 1»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B050600

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Бухгалтерлік есеп

«Экономика»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Бухгалтерлік есеп
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші *шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж(мыстары *шін с(ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с(ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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7. - С(ра кітапшасын ауыстыруға;
- С(ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, (ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н(с аларынан болжалған
д(рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате *шін 1
балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе д(рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Экономикалы теория
1. Экономикалы теория:
A) Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану
B) Экономиканы бас аруды шаралы жиынтығы
C) /оғамны дамуын
D) Адамдарды ажеттіліктерін тікелей анағаттандыратын тауарлар мен
ызметтер əрекеттеріне байланысты ғылым
E) /оғамдағы адамдарды ажеттілігін амтамасыз ету *шін шектелген
ресурстарды тиімді пайдалану туралы ғылым
2. 0неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж*йе:
A) мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге
асырылады
B) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
C) мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы экономиканы
реттеу ж*зеге асады
D) орталы танған жоспарлау ар ылы барлы ресурстар мен ндіріс
факторлары мемлекетті олында болып, мемлекеттік меншікті
*стемділігі ж*ргізіледі
E) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
3. Нары ты мəні:
A) Айырбас айналыс категориялары зара тығыз байланысты жəне
т(рмысты де гейде жай те естіріледі
B) 0німні на ты бағасы
C) 0ндіру, б лу, айырбас, т(тыну жəне сатумен сатып алу ар ылы ж*зеге
асырылатын (йымды -экономикалы атыстар ж*йесі
D) С(раныс пен (сыныс бағаны алай аны тайтыны туралы т*сінік
E) Белгілі бір тауарлар мен ызметтерді, сатушылар мен сатып
алушыларды бірге осатын орын
F) Шаруашылы ты (рылымды б лімдеріні мемлекет иелігінен алу
жəне жекелендіру дəрежесі
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4. Индустриалды ж*йе:
A) Ауыл шаруашылығында натуралды шаруашылы жəне ол е бегі
басым орын алады
B) Мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге асырады
C) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
D) Негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы
E) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж*зеге асыруға бағытталған
F) Натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
G) 0ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
5. /Р-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігіні реформасы ж*ргізілді:
A) Нары ты экономикаға к шуге жағдай жасау *шін
B) Мемлекеттік меншікті болуы
C) Тауар ндірушілерді экономикалы о шаулануы
D) 0ндірістік атынастарды жа а т*рін алыптастыру, меншік иелеріні
жа а тобын (ру
E) Табиғи ресурстарға, жерге, *йге, ндіріс (рал-жабды тарына меншік
формасын згерту процесі
F) Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу жəне жекешелендіру
G) Шаруашылы процестерін ж*ргізу ар ылы шектеулі ресурстарды
пайдаланатын ндірістік атынастары
H) На ты бір нім ндірушілерді мамандануын білдіретін оғамды
е бек б лінісі, шаруашылы ндірілген німні айырбас а (сатуға) т*суі
6. 0з е бегімен ндірілген німге меншік мынадай е бек т*рімен
байланысты:
A) Абстрактылы е бекпен
B) На ты е бекпен
C) Жеке німдерді ндіру
D) Жалдамалы е бекпен
E) Жеке е бекпен
F) Жеке шаруашылы е бекпен
7. Нары ты шаруашылы ты ызмет етуіне кедергі болатын шарттар:
A) рбір тауарды икемділік м лшері
B) Кəсіпкерлік субъектілеріні еріктілігі
C) Экономика субъектілеріні экономикалы о шаулануы
D) 0ндіру мен б луді бас аруды ата ж*йесі
E) Тауар саныны жəне к леміні азаюы
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8. /аржыны ат аратын ызметтері:
A) Сауы тыру
B) Баға белгілеу
C) Реттеуші
D) Фискальды
E) Тəжірибелік
F) Ба ылау
G) Б лу
H) Делдалды
9. 0ндіріс факторлары:
A) ж(мыссызды
B) ресурс
C) е бек німділігі
D) жер
E) е бек
10. С(раныс:
A) Барлы шарттар згеріссіз болған уа ыттағы тауар бағасыны суі
B) 0німні на ты бағасыны тепе-те дігі
C) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-те дікті алыптастыратын бағалар
D) Тауарға баға т мендегенде т(тынушы оны к п м лшерде сатып алуы
E) Белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған тауарларды нары а
сатуға (сыну
F) /(нды т(рғыдан тауарларды сапасын (райды
11. =сыныс исығына əсер ететін бағасыз факторлар:
A) Т(тынушыларды табысы
B) Салы тар мен дотациялар
C) Е бек німділігі
D) Т(тынушыларды саны
E) Сатушыларды жалпы саны
F) Технологиялар де гейі
G) Ресурстар бағасы
H) Т(тынушыларды та даулары
12. Несие беру принципі:
A) Несие айтарымдылығы
B) Несиені а ысыздығы
C) Несие а ылылығы
D) Несиені мерзімсіздігі
E) Несиені амтамасыз етуді болмауы
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13. Банктік несие т*рі:
A) Кəсіпорын несиесі
B) Коммерциялы несие
C) Бір кəсіпорынны несиесі бас аға
D) Т(тынушылы несие
E) Халы аралы несие
F) Тауарға т лемді алдыру
G) Ломбардты несие
14. 0ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т(ра ты шығын:
A) 0нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
B) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
C) /исығы нім саны абциссасына перпендикулярь болады
D) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж(мсалады
E) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
15. Номиналды е бек а ыны мерзімді т*ріні т лену ерекшеліктері:
A) 0зара келісім бойынша
B) 0ндіріс к леміне байланысты
C) Сағат а байланысты
D) Нəтижеге байланысты
E) Ж(мыс сапасына байланысты
F) Ж(мыс уа ытына байланысты
G) Біліміне байланысты
H) Белгіленген мерзім бойынша
16. 0ндіріс факторлар нарығы:
A) Е бек нарығы
B) Капитал нарығы
C) Тауарлар мен ызметтер нарығы
D) Автомобильдер нарығы
E) Азы -т*лік нарығы
F) А ша нарығы
G) Игіліктер нарығы
H) Жер нарығы

7

Экономикалы теория

51

17. Т(тыну бағаларыны индексі:
A) Жина а байланысты
B) Т(тынушыларды ызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын
ескереді
C) Инвестицияға байланысты
D) /ызметтер мен тауарлар жиынын есептейді
E) 0згермейтін ызметтер мен тауарлар жиынына есептеледі
F) /ызметтер мен тауарлар « оржыныны » оташа бағаларыны згеруін
сипаттайды
18. Жиынты с(ранымға əсер ететін бағадан тыс факторлар:
A) Т(тыну шығындарыны згеруі
B) Нары (рылымы
C) /( ы нормаларыны згеруі
D) Инвестициялы шығындарды згеруі
E) Мемлекеттік шығындарды згеруі
F) 0німділік
19. Экономикадағы циклды ауыт уларды тудыратын ішкі факторлар:
A) Кездейсо апаттар
B) Инвестициялау
C) Кəсіпорынны ызметі
D) Технологияны згеруі
E) Т(тыну
F) Т(рғындар саныны згеруі
G) Соғыс
20. Микроэкономика о ытады:
A) Шаруашылы ж*йесін
B) Т(тынушыны экономикалы тəртібі
C) Фирманы экономикалы ызметін
D) =лтты экономиканы
E) Т(тынушы мен ндірушіні арым- атынасы
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21. 0ндіріс формалары:
A) Капиталды арттыру, орны тыру
B) /ата белгіленген т(ра ты бағалар – баға (ру органдарыны
белгілейтін бағалары
C) Айналымдағы баға
D) Индустриалды а дейінгі ндіріс, б(нда ауыл шаруашылығы мен ол
е бегі *стемдік етеді
E) Салыстырмалы, есептелген, келісімді, болжамды, жоспарланған да
т*рлері бар
F) Постиндустриалды ндіріс, б(нда ызметтер, ғылым, білім сфералары
*стемдік етеді
G) Индустриалды ндіріс, ірі механикаланған машина ндірісі *стемдік
етеді
22. Пайданы к бейтудегі дəст*рлі модельді əдістері:
A) статистикалы əдіс
B) ынталандыру əдісі
C) экономикалы
D) практикалы
E) диалектикалы танып білу əдісі
F) эксперттік баға əдісі
G) аграрлы
23. Американ ғалым экономисі П.Самуэльсонны ойынша оғамдағы
е бекке деген (сыным мынадай факторлармен аны талады:
A) /ызметкерді ой рісімен
B) Жыл немесе апта бойынша ж(мысшыны ат аратын орташа сағат
санымен
C) Ж(мысшыны е бекке абілеттілігімен
D) Ж(мысшыны ж(мсайтын е бегіні сапасы, саны жəне біліктілігімен
E) К*рделі шаруашылы циклдары
F) Жала ы м лшерімен
G) Т(рғындарды хал ахуалымен

9

Экономикалы теория

51

24. Лаффер исығын суреттейді:
A) Салы м лшеріні минималды шамасында салы ты т*сімні жоғары
болуын
B) Салы м лшері мен же ілдіктер арасындағы тура байланысты
C) Салы к здері мен нысандарыны арасындағы байланысты
D) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы кері
байланысты
E) Салы субъектісі мен салы ты же ілдіктер арасындағы байланысты
F) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы байланысты
G) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы тура
байланысты
H) Салы м лшеріні максималды шамасында салы ты т*сімні т мен
болуын
25. Экономикалы суді интенсивті факторлары:
A) Е бек шығыныны артуы
B) /орларды шығындарын азайту
C) Ресурстарды тиімді орналастыру
D) Жала ы, салы
E) Ж(мыскерлер сапасыны суі
F) 0ндіріс (ралдары
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ

10

Макроэкономика

51

Макроэкономика
1. Макроэкономикалы cаясат:
A) Табыс саясаты
B) Несие-а ша саясаты
C) Инновациялы саясат
D) Бюджет-салы саясаты
E) Корпорация саясаты
F) леуметтік саясат
G) Шығындар саясаты
2. /орлар:
A) Ел экономикасындағы капитал
B) Жыл со ындағы ж(мыссыздыр саны
C) Мемлекеттік бюджет тапшылығы
D) Мемлекеттік бюджет арты шылығы
E) Ағымдағы жылдағы ндірісті м лшері
F) Келесі айдағы стипендия сомасы
3. На ты ЖІ0 сипаты:
A) Меншіктен т*скен табысты ескереді
B) р ашан Номиналды ЖІ0-ге те
C) Резиденттерді *лесін ескермейді
D) Номиналды ЖІ0-нен əр ашанда *лкен
E) Базистік жыл бағалары негізінде есептеледі
4. Макроэкономика ғылымы зерттейтін с(ра тар:
A) /ант ызылшасыны ндірісін (лғайту процесіні мəселесі
B) А ша айналысы жəне экономикалы тепе те дікті себептері
C) Жеке т(тынушылар мен ндірушілерді мінез- (л ы
D) Ж(мыссызды
E) @й шаруашылығыны іс əрекеттері
F) 0ндіріс тиімділігін арттыру мəселелері
G) Жалпы экономикалы ж*йедегі инфляция

11

Макроэкономика

51

5. Жалпы (лтты нім:
A) Жалпы капитал ор салымыны (ныны осындысы
B) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж*йесіндегі
орларды осындысы
C) Бір жылда ндірілген со ғы тауар мен ызметтерді нары ты
(ныны осындысы
D) Т(тыну шығындарыны осындысы
E) 0ткізілген німдер мен ызметтерді осындысы
F) Ел ішінде жəне одан тыс жерлердегі ел резиденттері ндірген німді
есепке алады
G) Макроэкономикалы к рсеткіш
6. AS-ті бағадан тыс факторларына:
A) А ша айналысыны жылдамдығы
B) А ша (сынысы
C) Пайыз м лшерлемесіні салдары
D) Технологиядағы згерістер
E) Байлы салдары
7. Жиынты (сынысты (за мерзімдік згерісін талдау шарты:
A) Бағалар мен атаулы айлы жала ы згереді
B) Нары тар бəсекелесі
C) Салы тар де гейі
D) Пайыз м лшерлеме де гейі
E) Халы ты алауы
8. Т лем балансыны к(рамды
жататындар:
A) Шетел активіндегі згеріс
B) Портфельдік инвестиция
C) Валютаны т(ра тандыру
D) Тауар экспорты
E) Бір жа ты трансферттік т лем
F) Алтын оры
G) /ор жинау

б лігі ағымдағы операция шотына
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9. AD исығына атысты ате т(жырымдар:
A) AD исығыны бойымен жылжу жиынты с(ранысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
B) /ыс а мерзімде AD исығы к лдене сызы
C) AD исығы т мен о ға бағытталған
D) AD исығы Р мен @ арасындағы тура тəуелділікті бейнелейді
E) баға де гейі мен шығарылым к лемі арасында кері байланыс бар
F) AD исығыны к лбеуі теріс
G) Бағалы факторлар AD исығын о ға жəне солға жылжытады
10. Кейнс кресі *лгісіндегі іс ж*зіндегі нім шығару к лемі @ 1 тепе-те дік
@ 0 к лемнен артса, онда:
A) Тауарлы материалды ор седі
B) Фирмалар т(тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
C) Тауарлы материалды ор ыс арады
D) Жиынты с(раныс жиынты (сыныстан арты болады
E) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
F) Фирмалар ндіріс пен ж(мысбастылы ты (лғайтады
11. Т(тыну функциясыны графигіндегі биссектриса сипаттайды:
A) На ты жəне жоспарланған шығындар те сызы
B) @й шаруашылы тарыны т(тыну н*ктелері
C) /ажеттілікті бірдей анағаттандыратын н*ктелер жиыны
D) Автономды т(тыну н лге те
E) @й шаруашылы тарыны табысы шығындарына те н*ктелер
12. Пайыз м лшерлемесі т мендегенде:
A) Тауарға с(раныс (сыныстан жоғары болады
B) Т(тыну шығындары жəне ор жинау згермейді
C) Т(тыну шығындары ыс арады, ал ор жинау к лемі седі
D) Инвестициялар жоғары болады
E) К*тілетін пайдалылы м лшері т мендейді
13. А ша активтері (рамына жатпайды:
A) Жина тау шоттары
B) Сертификаттар
C) Талондар
D) Акционерлік оғамны (нды ағаздары
E) Банкноттар
F) Жол чектері
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14. А ша (сынысы Мs (раушысы:
A) I – инвестиция
B) С + D
C) D – депозиттер
D) Xn – таза экспорт
E) C – т(тыну шығындары
F) G – мемлекеттік сатып алу шығындары
G) S – ор жинағы
15. Т лем балансы:
A) психологиялы дамуын сипаттайды
B) е бек нарығын сипаттайды
C) ызметкерлерді табысын аны тайды
D) ағымдағы операциялар негізінде есептеледі
E) əлеуметтік экономикалы жағдайды сипаттайды
F) елдерді орларын сипаттайды
16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Инвестициялы шығындарды азаюы
B) Т(тынушы шығындарыны суі
C) Салы тарды азаюы
D) Мемлекеттік шығындарды суі
E) Мемлекеттік шығындарды азаюы
F) Инвестициялы шығындарды суі
G) Салы тарды к беюі
17. IS исығын (руға негіз болатындар:
A) Бағаларды бекітілген де гейі
B) 0те икемді жиынты (сыныс
C) Y=C+I+G+Xn
D) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
E) Кейнс кресі
F) Жиынты шығындар *лгісі
18. Ж(мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
B) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
C) NAIRU
D) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
E) Фрикционды жəне циклды ж(мыссызды сомасы
F) Ж(мыссызды ты т(ра ты де гейі

14

Макроэкономика

51

19. Фрикционды ж(мыссызды :
A) Адамдарды уа ытша ж(мыс орындарын жəне т(рғылы ты орнын
ауыстырғанда болады
B) Нау асты арауға к мектесетін к*туші ыз
C) Зейнеткерлікке шы ан шенеунік
D) Ж(мыс к*шіні обьективті ажетті озғалысымен байланысты
E) Бас а алаға к шуіне байланысты ж(мыс орнынан кеткен дəрігер
20. Мемлекеттік жина а ша аны талады:
A) (Т-ТR-N)-G
B) Табыс+трансферттер+мемлекеттік арыз бойынша пайыздар-т(тынусалы тар
C) Салы тар-мемлекеттік шығындар
D) Елдегі халы санына б лінген (лтты жина а ша
E) ЖІ0-т(тыну-салы тар
F) (Y+TR+N-T)-C
G) Экономиканы барлы шаруашылы ж*ргізуші субъектілеріні
жина талған аражаттарыны сомасы
21. Т(тыну оржыныны (рамы кестеде к рсетілген:
Тауар
Базистік жыл (2000)
Ағымдағы жыл (2003)
баға
м лшері
Баға
М лшері
Ет
200
2 кг
400
2 кг
Жарнама
50
4 кг
100
4 кг
Т(тыну бағасыны индексін аны та дар:
A) (800 + 400)/(400 + 200) = 2
B) (400 + 200)/(800 + 400) = 1/2
C) (800 + 400)/( 400 + 200) =4/2
D) (200 + 400)/(50 + 100) = 4
E) (400 + 100)/(50 + 200) = 2
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т*сетін барлы т*сімді
к рсету
B) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
C) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
D) Ж(мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
E) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
F) Ауыспалы валюта бағамын к теру
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23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
B) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
C) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
D) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
E) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
F) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
G) =лтты жина а ша инвестицияға те болады
H) Импортты м лшеріне тəуелді
24. Протекционистік сауда саясатыны ерекшелігі:
A) Жала ыны сіреді
B) Пайыз м лшерлемесін згертпейді
C) Инвестиция де гейін т мендетеді
D) Инвестиция де гейі т(ра ты
E) =лтты экономиканы олдау саясаты
F) Пайыз м лшерлемесін згертеді
25. А елінде капиталды шекті німділігі 1/5, ал В елінде – 1/3. Т(тынуға
шекті бейімділік екі елде де бірдей. Домар *лгісі бойынша на ты нім
ндіруді су ар ыны А елінде:
A) В еліне арағанда 13% т мен
B) В еліндегі су ар ыныны 3/5 б лігін (райды
C) В еліне арағанда 1,67% есе жоғары
D) В еліне арағанда 45% т мен
E) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
F) В еліне арағанда 40% жоғары
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Кəсіпорын экономикасы
1. /аза стан Республикасындағы мемлекет иелігінен алу жəне
жекешелендіруді ж*ргізуді кезе дері:
A) IV кезе 1980-1983 ж.ж
B) I кезе 1931-1949 ж.ж
C) I кезе 1991-1992 ж.ж
D) III кезе 1996-1998 ж.ж
E) III кезе 1962-1964 ж.ж
F) II кезе 1993-1995 ж.ж
2. Кəсіпорын (рылымын аны тайтын факторлар:
A) технологиялы жəне мамандандыру де гейі
B) ндірістік – экономикалы конъюнктура
C) б лімшелер (рамы
D) территориялы орналасуы
E) ндіріс к лемі
F) ндіріс саласы
3. Меншік нысанына байланысты кəсіпорындар б лінеді:
A) жергілікті
B) аралас
C) мемлекеттік
D) коммуналды
E) коммерциялы
F) кооперативті
G) коммерциялы емес
4. 0ндірісті экономикалы тиімділігін сипаттайтын негізгі к рсеткіштер:
A) бір алыпты, ндірістік жəне шоғырланымды əдістер
B) кірістерді болаша тағы (ны, ағымдағы (н
C) е бек німділігі, материал сыйымдылығы
D) шығындарды жалпы жəне салыстырмалы экономикалы тиімділігі
E) дисконттау жəне арыздану коэффициенттері
F) ор сыйымдылығы, е бек сыйымдылығы, капитал сыйымдылығы
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5. Кəсіпорын шығындарыны т*рлері:
A) леуметтік шығындар
B) Айналым капиталы
C) Шекті шығындар
D) Т(ра ты шығындар
E) /арапайым шығындар
F) Негізгі (ралдар
G) Корпорациялы шығындар
6. 0ндірістік процеске атысу дəрежесіне байланысты негізгі капиталды
(рамы:
A) Физикалы жəне моралды
B) 0ндірістік жəне ндірістік емес
C) Активті жəне пассивті
D) 0нім ндіруге тікелей атысатын жəне жағдай жасайтын
E) Белсенді жəне пассивті
7. Негізгі капитал:
A) 0ндіріс *рдісіне атысты шығындар
B) 0ндіріс *рдісіне атысатын айналым (ралдары
C) 0ндіріс *рдісіне тікелей атысатын е бек ресурстары
D) 0нім ндіруге жəне оған жағдай жасайтын е бек (ралдарын амтиды
E) 0ндіріс цикліне бір-а рет атысатын ндіріс (ралы
F) Материалды формасы болмайды
G) 0ндіріс процесіне бірнеше рет атысып, зіні (нын ндірген німнен
толығымен айтаратын (ралдар
8. Бизнес-жоспар б лімдері :
A) ауіпсіздік стандарттары
B) сапа менеджмент ж*йесі
C) маркетинг жоспары
D) аржылы жоспары
E) бəсекелестікті орғау
F) басшылы ты жауапкершілігі
G) кадрларды дайындау
9. Минералды пайдалы азбалар:
A) /ара металл
B) Т*сті металл
C) К мір
D) Газ
E) Асыл металл
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10. Кəсіпорынны айналым капиталы:
A) Ғимараттар мен (рылыстар
B) 0ндірістік жəне ндірістік емес болып б лінеді
C) Зəулім *йлер
D) Айналыс орына арналған а шалай аражаттар
E) 0ндірістік айналым оры мен айналыс орыны а шалай аражаттары
F) 0ндіргіш машиналар
11. Айналым капиталыны айналымдылығын жеделдету жəне оларды
пайдалануды жа сарту іс-шаралары:
A) 0нім сапасын арттыру жəне німні əр алуан тауар жинағын жетілдіру
B) Мамандарды кəсіптік-техникалы де гейіні дамуын (йымдастыру
C) Экономикалы дамуды бюджеттендіру
D) Капиталды шығындарды к бейту
E) Экономикалы дамуды бағдарламалау
F) Кəсіпорынны бір алыпты ж(мысын (йымдастыру
12. Е бек ресурстарыны р лі:
A) /(рал-жабды тар мен ғимараттардан т(рады
B) Персоналды бас ару мəселелері
C) /ызмет к рсетеді
D) Персонал ызметіні функциялары, (рылымы жəне мəселелері
E) Кəсіпорынны ж(мысшы к*шін (райды
F) Тауар ндіреді
G) =йымны алға ойған ма саттары
13. Е бек німділігі:
A) Жа а б(йымдарды, ндіруге, дамытуға жəне сапалы жетілдіруге
бағытталған маркетингтік зерттеулер
B) Алынған нім к леміні оны дайындауға ж(мсалған е бекке атынасы
C) =йымды - ( ы ты нысан
D) Уа ыт мерзімінде ндірілген німдерді нары а ткізу əдістері
E) 0ндірілген нім к леміні ж(мысшылар санына атынасы
14. Е бека ыны ынталандыру ызметі:
A) Ж(мыс а деген белсенділікті к*шейтеді
B) Е бека ы, сыйа ы, бонустар, материалды к мекті ажет етпейді
C) Сапасыз е бекті олдайды
D) 0з ж(мысын сапалы орындауға м*мкіндік бермейді
E) Е бек німділігін арттыруға ы пал етеді
F) Ж(мысшыны ж(мыс а деген ынтасын т мендетеді
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15. Жала ы орыны сипаты:
A) Жала ыны т леуді амтамасыз етеді
B) Айналым аражаттары т*зіледі
C) Амортизация жарналары жина талады
D) Негізгі орларды айта жара тандыруға олданылады
E) Негізгі (ралдарды ж ндеуге ажетті шығындарды тейді
16. Ғылыми идеяларды туындауынан бастап оны іс ж*зінде
пайдаланылуына дейінгі уа ыт аралығы:
A) Инновациялы *рдіс
B) Инновациялы бағдарлама
C) Инновациялы жоба
D) Инновациялы процесс.
E) Инновацияны мірлік циклы
17. Портфельді инвестицияларды сипаты:
A) =за мерзімді активтерге салынады
B) /(нды ағаздарға салынады
C) Акцияларға салынады
D) Кəсіпорынды айта (руға бағытталады
E) Кəсіпорынды модернизациялауға бағытталады
F) Ірі кəсіпорындарды салуға бағытталған салымдар
G) Бағалы ағаздарды сатып алумен байланысты
18. Калькуляциялау əдістері:
A) нормативтік
B) е бектік
C) тапсырысты
D) сараптамалы
E) (нды
19. Айнымалы шығын:
A) Негізгі орларды амортизациясы
B) Материалды шығындар
C) Шикізат шығындары
D) Ж(мысшыларды е бека ысына кететін шығындар
E) Арендаға кететін шығындар
F) Жетекшілерді əлеуметтік ажеттіліктеріне б лінулер
G) Цех шығындары
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20. Станокты амортизациясыны жылды сапасын бір алыпты əдіс
ар ылы аны тау керек. Егер бастап ы (ны 12500 мы , жойылу (ны –
500 мы те гені (раса, ызмет ету мерзімі – 5 жылға те болса:
A) 2500000 те ге
B) 2,2 млн.те ге
C) 2200 000 те ге
D) 2200 мы те ге
E) 2400 000 те ге
F) 2,5 млн.те ге
21. 0ндіріс жоспарында арастырылатын мəселелер:
A) 0ндірілетін німні зіндік (ны андай болатыны жоспарланады
B) Бəсекелестікке мəн бермеу мəселелері жоспарланады
C) Т(тынушыларды талабын ескермеу мəселелері жоспарланады
D) Т*скен пайданы б лісу
E) Тауарлар айда дайындалатыны, андай ндірістік уаттар ажет
болатыны жоспарланады
22. Cапа:
A) айналым орлары айналыс аясынан ндіріс саласына теді
B) бекітілген жəне арастырылған т(тынушылы м*мкіндіктерді
орындауға бағытталған б(йым немесе ызметіні ерекшеліктері мен
сипаттамаларыны жиынтығы
C) ндірісті (йымдастыру жəне техника мен технологияны белгілі
де гейінде максималды пайда алу
D) т(тынушыларды талап-тілектерін арнайы зерттемеу
E) ғылыми-техникалы прогресті эволюциялы дамуы
F) шығындарды т мендететін басты (рал
23. Таза пайда ж(мсалады:
A) кəсіпкерлік ызметте толы тəуекелді жоюға
B) банкте са тауға
C) мемлекеттік бюджетке
D) т(тыну жəне əлеуметтік ажеттіліктерді анағаттандыруға
E) ба ылау ызметін к*шейтуге
F) бəсекелестік жағдайды (руға
24. 0німді ткізуден т*сетін табыс:
A) салы ты же ілдіктерге байланысты
B) ндіріс пен е бекті (йымдастыру тиімділігіне байланысты
C) ткізуден т*скен т*сім жəне ндіру мен ткізуге кеткен шығындар
арасындағы айырма т*рінде есептеледі
D) оғамды ндірісті аржылы жағдайы згермейді
E) тікелей айырбасты ж*зеге асыру ар ылы кəсіпорын табысын (лғайту
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25. Е бека ы оры:
A) аржылы (йымға са тауға берілген а ша сомасы
B) кəсіпорынны з аражатыны негізгі к зі
C) ж(мыскерлерді жасаған е бегіне т ленетін а ша оры
D) кəсіпорынны ызметкерлеріні жала ыларыны жиынтығы
E) кəсіпорын ж(мысшыларына жала ы беруге бағытталған аражат
F) инвесторды бағалы ағаздарға салған а ша аражаттары
G) пайдадан б лінген а ша оры жəне ол шығындарды жабуға
бағытталған
Кəсіпорын экономикасы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бухгалтерлік есеп
1. Шаруашылы есепті кезе дері:
A) Ба ылау
B) 0лшеу
C) Аудиттеу
D) Санау
E) Тіркеу
2. Баланс пассивіні б лімдері:
A) =за мерзімді міндеттемелер
B) /ыс а мерзімді міндеттемелер
C) Активтер, капитал
D) Капитал
E) Активтер
F) =за мерзімді активтер
3. Бухгалтерлік балансты топтастыру тəсілі:
A) бухгалтерлік есеп объектілерін
B) а ша аражаттарын
C) операцияларды
D) пассивтер, капитал жəне міндеттемелерді
E) шоттар (рамындағы ағымдағы згерістерді
F) активтер, капитал жəне міндеттемелерді
G) дебет пен кредитті
4. Міндеттеме шоттары:
A) алынған аванстар
B) эмиссиялы кіріс
C) алдағы кезе кірістері
D) алдағы кезе шығындары
E) арапайым акциялар
F) сатып алушылар мен тапсырыс берушілерді
G) шикізаттар мен материалдар

ыс а мерзімді берешегі

5. Активті шоттар:
A) банк арыздары
B) алынған аванстар
C) е бек а ы бойынша берешек
D) жабды таушылар мен мердігерлерге ыс а мерзімді берешек
E) сатып алушылар мен тапсырыс берушілерді ыс а мерзімді берешегі
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6. Есеп жазбалары мазм(ны бойынша:
A) карточкалар
B) жеке беттер
C) синтетикалы
D) хронологиялы
E) ж*йелік
F) біріктірілген
7. /олма олсыз есеп айырысу нысандары:
A) шот-фактуралар
B) чектер
C) кассалы кітаптар
D) бас кітап
E) накладнойлар
8. кімшілік шығындар:
A) К*зетке жəне жалдағы берілген ғимарат
B) Банк ызмет а ысы
C) Коммуналды ызмет а ысы
D) 0ндіріс ж(мысшыны е бек а ысы
E) Цех ғимараттарыны тозуы
9. Шетелдік валютамен есеп айырысу нысандары:
A) операциялар бойынша талдамалы жазулар
B) факторинг
C) олма- ол валютаны келіп т*суі валюталы кіріс ордерімен
рəсімделеді
D) банктік аударым
E) (жаттамалы инкассо
10. Саудалы емес дебиторлы берешек:
A) тауарлар *шін сатып алушыларды берешегі
B) ызметкерлерге аванстар
C) банктерге берешек
D) алынған аванстар
E) мердігерлерге берешек
F) алынуға тиісті дивидендтер
G) субъект филиалдарына аванстар
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11. К*мəнді дебиторлы борыштарды есептен шығару тəсілдері:
A) 0ндірістік
B) Жай
C) Пайыздар есептеу
D) Резервтік
E) Жанама
F) Тікелей
12. Тауарлы -материалды орларды зіндік (ны:
A) к лік (ралдарыны амортизациясыны шығындары
B) директорды е бек а ы шығындары
C) оймашыны е бек а ысыны шығындары
D) німді айта деу шығындары
E) (рылыс-жайларды амортизациясыны шығындары
F) к лік-дайындау шығындары
G) сатып алу шығындары
13. /орларды кезе дік есебінде:
A) орларды шығуыны балансты шоттарында толы к рсетіліп
ж*ргізіледі
B) оларды на ты бар болуы т*гендеу нəтижелері бойынша аны талады
C) оларды толы б лшектенген есебі ж*ргізілмейді
D) оларды на ты бар болуы əр апта сайын аны талады
E) оларды зіндік (ны к*н сайын аны талады
F) оларды на ты бар болуы əр к*нні со ына аны талады
14. Негізгі (ралдарға ж*ргізілетін ж ндеу (йымдастырылуына арай
б лінеді:
A) Жылды
B) Ая астынан
C) К*рделі
D) Ішінара
E) Жоспардан тыс
F) Жоспарлы
15. Негізгі (ралдарға ж ндеу ж*ргізу тəсілдері:
A) Толы жəне ішінара
B) Шаруашылы
C) Же іл-желпі
D) Мердігерлік
E) Мердігерлік жəне шаруашылы
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16. Негізгі (ралдар:
A) материалды активтер
B) е бек заты
C) программа
D) лицензия
E) дайын нім
F) гудвилл
17. Жеткізушілер мен мердігерлерді кəсіпорындары:
A) материалды орларды сатып алатын
B) материалды орларды жеткізетін
C) тауарлар сатып алатын
D) ызметтер к рсететін
E) əрт*рлі ж(мыстарға тапсырыс беретін
18. Е бек а ыдан (сталымдар:
A) Мекеме арыздарын теу т лемдері
B) Зейнета ы орына міндетті аударым
C) леуметтік салы
D) леуметтік аударымдар
E) Акциз салығы
F) Корпорациялы табыс салығы
G) Жеке табыс салығы
19. =за мерзімді аржылы міндеттемелерді б лімшелері:
A) ызметкерлерге сыйа ылар бойынша міндеттемелер
B) (за мерзімді банктік арыздар
C) алынған аванстар
D) уəкілетті органны (за мерзімді арыздар
E) алдағы кезе дегі кірістер
F) бағалау міндеттемелері
G) кейінге алдырылған салы ты міндеттемелер
20. А шалай лшем ар ылы:
A) /(ралдарды к лемі аны талады
B) Е бек етуге кеткен уа ыт аны талады
C) Ж(мсалынған шығындарды ecебі ж*ргізіледі
D) 0ндірістік тапсырмалар салыстырылады
E) Шаруашылы орлары озғалысы ecебі ж*ргізіледі
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21. Акционерлерді оғамны жарғылы капиталына ос ан пайдалары
жəне бас адай *лестері айтарылды:
A) Дт 5340 Кт 6110
B) Дт 5010 Кт 1030
C) Дт 1030 Кт 5010
D) Дт 1010 Кт 5010
E) Дт 3010 Кт 5010
F) Дт 1050 Кт 5010
22. Есепті жылды б лінбей алған табысы (зияны) есептен шығарылды:
A) Дт 6020 Кт 1130
B) Дт 6120 Кт 1130
C) Б лінбеген зиян сомасы: Дт 5430 Кт 5410
D) Дт 5430 Кт 5340
E) Б лінбеген табыс сомасына: Дт 5410 Кт 5430
F) Дт 5340 Кт 6110
G) /алған алдығын жабу сомасы: ДТ 5430 Кт 5410
23. Негізгі ндіріс шығындары:
A) бағам айырмашылығынан
B) к рсеткен ызметтен
C) акция бойынша дивиденттен т*рінде
D) нім ткізуден
E) ат арушы *кімет органдарыны субсидиясы
F) тауарлар ткізуден
24. /аржылы орытынды есептілікті алыптастыру:
A) активтер, капитал, міндеттемелер, табыстар жəне т*скен а шалар
B) т*скен а шалар, табыстар мен активтер
C) а шаны т*суі мен табыстар, активтер мен пассивтер
D) капитал, активтер мен табыстар
E) міндеттемелер, активтер
F) капитал, б лінбеген табыс, а шаны т*суі жəне активтер
G) б лінбеген табыс, т*скен а шалар, жəне капитал
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25. А ша аржаттары озғалысын жасауда олданылатын əдістер:
A) Тікелей
B) Негізгі жəне к мекші
C) /осымша
D) Тікелей жəне жанама
E) Негізгі жəне жанама
F) Негізгі жəне *стеме
Бухгалтерлік есеп
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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