рметті студент!

2018 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 3»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.

пəндері бойынша кестеде

Маманды
шифры

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5B050900

«"аржы»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. "аржы
4. Корпоративтік аржы

1. С'ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т'рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. "аржы
4. Корпоративтік аржы
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.
2

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

7. - С'ра кітапшасын ауыстыруға;
- С'ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, 'ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
7. 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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Экономика ағидалары
1. Экономикалы атынастар дегеніміз:
A) тіршілік барысында адамны т)сетін атынастарыны жиынтығы
B) ндіріс барысындағы адамдарды зара атынасы
C) аржылы атынастар
D) оғамдағы адамдарды материалды игiлiктер мен ызметтер ж нiндегi
атынастары
E) адамны ндіріс 'ралдарына атынасы
F) ндіріс 'ралдары мен ндіріс к)штеріні атынасы
2. .дайы ндiрiстi жай ндiрiстен айырмашылығы:
A) згешілігі бар
B) т'тыну немесе айырбас 'нын жасауда
C) ндiрiстi )здiксiз айталану процесiнде
D) экономика салаларыны зара байланысында
E) згешелігі жо
3. Меншікті аны тамасы:
A) Адамға байланысты туындайтын арым- атынас
B) Е бек німдерін нары а т)сетін айырбас )шін ндіру
C) Адамдарды арасындағы əлеуметтік-экономикалы атынастар
D) Материалды игіліктерді айырбастау ж ніндегі атынастар
E) Адамдарды арасындағы меншік иесін аны тайтын атынастар
4. Т мендегі т'жырымдаманы д'рысы:
A) экономикалы за дар табиғи за дардан ерекше ызмет етеді
B) экономикалы жəне табиғат за дары
C) экономикалы за дар адамдарды еркі мен алауынан тыс з- зінен
пайда болады
D) табиғат за дарына ' сас
E) адамдар тəжірибесінде экономикалы за дарды олдану
F) ' ы ты за дарға ' сас
5. Рынокты инфра 'рылым дегеніміз:
A) рынок элементтерiнi реттелуi
B) ндірістік факторлар нарығы
C) рынок а атыс ан адамдарды мамандығы бойынша здiгiнен реттелуi
D) рынокты басты элементтерiнi iшкi 'рылысы
E) тауар айырбасын ж)зеге асыратын нары
F) iскер атынастарды озғалысын амтамасыз ететiн мемлекеттiк
формаларды жиынтығы
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6. Нары ты экономиканы принциптері:
A) Мемлекетті экономикалы секторларын жекешелендіру
B) Интенсивті ндіріс
C) Кəсіпкерлік ызығушылы
D) Тауарлар мен ызметтерге бағаны мемлекеттік реттеу
E) Тауар ндірушілерді мемлекеттік олдау
F) Жетілген бəсеке
G) Баға калыптастыру еркіндігі
7. Меншiк:
A) Игіліктерді иемденуге байланысты адамдар арасындағы атынастар
B) Бiр адамға тиесiлi материалды игiлiктердi жиынтығы
C) Материалды игіліктерді билеу процесі
D) Адамдарды е бек 'ралдарын иемденуi
E) Материалды игіліктердегі з ажеттіліктерін анағаттандыру
F) Жеке иелігіне пайдалану )шін атынасты ж)зеге асырады
8. Бəсекелік нары а сай келмейді:
A) жетілген бəсеке
B) еркін баға ою
C) бəсекені болуы
D) монополистік бəсеке
E) нары а еркін ену
F) нары а еркін ену жəне шығу
G) монополия
9. Нағыз конкуренция рыногыны моделі сипатталады:
A) 'са фирмаларды к птігімен
B) баға реттеушілігімен
C) кəсіпорындағы бағаға ба ылауды жо тығы
D) нім ерекшелігімен
E) баға дискриминациясымен
F) бекітілген кірумен
G) 'сынылатын тауар ассортиментіні ке еюімен
10. Ж.5 дефляторы:
A) экономикалы цикл
B) базисті жылға арағанда есеп беру жылындағы німні баға бірлігіні
згеруін к рсетеді
C) бағалы индекс, экономикадағы белгіл бір уа ыт мерзіміндегі тауар
жəне ызметтерді бағалар згеруін лшейді
D) на ты Ж.5- на ты ЖІ5 -ге атынасы
E) номиналды Ж.5- номиналды Ж.5 -ге атынасы
5
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11. ЖІ5:
A) оларды орналасуына байланыссыз кез келген кəсіпорындармен
ндіріледі
B) экономикалы циклына байланысты
C) елді ішінде де, сыртында да елді барлы тауар ндірушілерімен
ндіріледі
D) мемлекетті территориясындағы барлы ндірушілерді белгілі бір
кезе ішінде ндірген т)пкі тауарлары мен к рсеткен ызметтеріні
нары ты 'нын білдіретін жиынты к рсеткіш
E) 'лтты белгісіне арамастан белгілі бір елді аумағында орналас ан
кəсіпорындармен ндіріледі
F) барлы кəсіпорындармен ндіріледі
G) макроэкономикалы к рсеткіштерді бірі, бір жылда елді ішінде осы
елге, сондай-а зге де елдерге тиесілі ндіріс факторларын пайдалана
отырып жасалынған т)пкілікті німні рынокты бағалармен белгіленген
жиынты ты 'нын білдіреді
12. «5те к п м лшердегі а ша те аз тауар саныны артынан уалайды»
деген:
A) ндіріс шығындарыны суі бағаларды артуына алып келді
B) баға мен ндіріс к лемі əр т)рлі бағыттарға арай згеретін жағдай
C) німдердін жылжуы
D) ндірім шығындарыны су себебінен болған німге бағаларды артуы
E) ндіріс к лемі мен бағаны пропорционалды т)рде згеретін жағдайы
13. "осымша 'н толығымен табыс ретінде 'дайы ндіру нысаны
пайдаланылады:
A) экономикалы дағдарыс кезе інде
B) 'дайы ндірісті арапайым т)рінде
C) т'ра ты экономика жағдайында
D) ндірісті 'лдырауы кезінде
E) 'лғаймалы 'дайы ндірісте
14. Табыс əкелетін ндіріс факторларына жататындар
A) М)гедектікке берілетін к мек
B) Е бека ы
C) Ж'мыссызды а берілетін к мек
D) леуметтік к мек
E) Зейнета ы
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15. Капиталды жина таушы оры арналған:
A) т'тынушылар тауарларыны баға индексіні т мендеуі
B) даму негізіндегі ке ейтілген ндіріс
C) ндірісті ке ейту ма сатында осымша ндіріс ресурстарын алу
D) баға суіні баяулауы
E) шығын мен бағаны т мендеуі
F) жалпы рынокта тауар дефицитіні артуы
G) жылымайтын м)лікке ғана бағаны суі
16. А5К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) Сілтесіздендіру тəсілі
B) Ирексіз к)рделі тəсіл
C) "арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
D) "опару тəсілі
E) Жер жырту тəсілі
F) К)рделі ирек тəсіл, сілтесіздендіру тəсілі
17. Экономикалы за дар:
A) экономикалы 'былыстар туралы формальды т)сініктер
B) арнайы жəне жалпы шаруашылы ж)ргізі тəртібі
C) экономикалы атынастарды реттейтін ' ы ты за дар
D) ндірістік атынастардағы елеулі жəне т'ра ты байланыстар
E) экономикалы 'былыстарды елеулі жа тарын аны тауға м)мкіндік
беретін ғылыми абстракция
F) нары ты конcтитуциясы
G) адамдар арасындағы экономикалы атынастарды бейнелеу формасы
18. Ж.5 шығындар бойынша есептеледі:
A) пайда
B) жала ы
C) т'тыну шығындары
D) инвестициялар
E) рента
F) пайыз
G) тауарлар мен ызметтерді мемлекеттік сатып алу
19. Экономиканы мемлекеттік реттеу дегеніміз:
A) Мемлекетті табысы мен ресурстарын б лу əрекеті
B) Нары ты классикалы моделі
C) .дайы ндірісті мəжб)рлі реттеу
D) Экономикаға мемлекетті араласуыны негізгі бір формасы
E) Экономикалы даму ар ыны мен де гейі жəне мемлекет
т'рғындарыны əл-ау аты
7
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20. леуметтік саясатты ағидалары:
A) леуметтік жауапкершілік, əлеуметтік кепілдер
B) Экономикалы əділеттілік
C) леуметтік əріптестік
D) леуметтік əділеттілік
E) Регрессивті салы ты ойылым
F) "оршаған ортаны орғау
G) Баға т'ра тылығы
H) Экономикалы сім
21. Ж'мыссызды ты жағымсыз жағы:
A) тпелі инфляцияға əсер етеді
B) халы ты т'рмыс де гейіні т мендеуі
C) ж'мысбастыларды ж'мыстағы тəртібіні жоғарылауы
D) ж'мыс к)шіні оры ндірісті 'лғаюыны алғы шарты болып
табылады
E) ж'мыссыздар саныны к беюі тауар мен ызметке с'ранымды
азайтады
F) кəсіпкерлікке деген ынтаны жоғарылатады
22. Инфляция себептері:
A) тауарлар мен ызмет ндіру к леміні ыс аруы
B) елді 'лтты табысы мен байлығы оғамны əр т)рлі топтар арасында
айта б ліске т)седі
C) оғамны саяси т'ра тылығы б'зылады, əлеуметтік шиеленісті
к)шейте т)седі
D) ндіріс шығындарыны суі, яғни шикізат материалдарды
шығындарыны суі
E) инфляцияны жоғарғы ар ынмен суі 'за мерзімге жоспар жасауды
иын жолға ояды, кəсіпкерлерді тəуекелін сіреді
F) мемлекеттік бюджетті тапшылығы, яғни шығындарды т)сімдерден
асып жатуы
23. Жылжымайтын м)лікті кепілдікке алатын 'за мерзімді а шалы несие:
A) мемлекеттік несие
B) банктік несие
C) 'за мерзімдік ипотека
D) ыс а мерзімдік ипотека
E) ипотекалы несие
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24. Айналыстағы а ша к леміні суіне тікелей əсер етеді:
A) а ша айналымыны жылдамдығыны т мендеуі
B) шығарылатын нім нарығындағы инфляция артуы
C) бағалардын т мендеуі
D) а ша айналымыны жылдамдығыны суі
E) шығарылатын нім саныны азаюы
F) олма- ол а шасыз есепті суі
G) нары тағы шығарылатын нім бағасыны суі
25. Еркін сауда саясаты – б'л:
A) 5німдерді сату мен əскери бағытталған 'ралдар
B) Кедендік тарифтерді болмауы
C) Шетелдік бəсекеден 'лтты экономиканы орғауға бағытталған саясаты
D) Шектелмеген сырт ы сауда саясаты
E) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
F) Мемлекеттік шығындарды жəне салы салуды ойылымдарыны
к леміні згеруі
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. леуетті (потенциалды) ЖІ5:
A) С'раныс а байланысты
B) Ресурстарды «толы » олданғандағы ндірілген ЖІ5
C) Номиналды ЖІ5-ге кері пропорционал
D) 5ндіріс уаттарын 100% олданып ндірілген нім
E) Б'л к рсеткіш əр т)рлі мемлекеттерде ерекше
2. Макроталдауды негізгі мəселесі:
A) жеке субъектілерді ызметін талдау
B) биржалы инфра 'рылым дамыту
C) тепе-те бағаны бекіту
D) əлеуметтік те сіздік мəселесі
E) макрот'ра тылы ты алыптастыру
F) 'лтты экономикаға əсер ететін негізгі факторларды аны тау
3. Макроэкономикалы cаясат:
A) Корпорация саясаты
B) Бюджет-салы саясаты
C) Шығындар саясаты
D) Несие-а ша саясаты
E) Фиксалды жəне монетарлы саясаттар
4. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Толы ж'мыспен амтылу мен ж'мыссызды
B) Монополистерді бағаны к теруі
C) Тауар нарығында с'раныс пен 'сыныс тепе-те дігі
D) 5ндірушіні шығынын мейілінше т мендету
E) Инфляция де гейіні суі немесе 'лдырауы
F) Фирма пайдасын 'лғайту
G) .лтты ндірісті суі немесе 'лдырауы
5. «Ағын» айнымалысы:
A) Бір жылдағы ж'мыссыздар саны
B) Бюджет тапшылығы
C) Мемлекеттік арыз м лшері
D) Т'тынушы м)лкі
E) Т'тынушы шығындары
F) "олданылатын капитал к лемі
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6. Циклдарды негізгі типтері:
A) Вальрас
B) Китчин
C) Митчел
D) Пааше
E) Кузнец
7. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Бағалар де гейіні згеруі
B) Пайыз м лшерлемесіні салдары
C) Импортты тауарларды сатып алу салдары
D) Бағалар де гейі
E) А ша 'сынысы
F) Байлы салдары
8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Байлы салдары
B) Ресурстарға бағалар
C) А ша айналысыны жылдамдығы
D) Технологиядағы згерістер
E) Бағалар де гейі
F) А ша 'сынысы
G) Пайыз м лшерлемесіні салдары
9. AD исығына атысты ате т'жырымдар:
A) AD исығыны к лбеуі теріс
B) AD исығы т мен о ға бағытталған
C) "ыс а мерзімде AD исығы к лдене сызы
D) А ша 'сынысы ыс арғанда, AD исығы солға жылжиды
E) AD исығыны бойымен жылжу жиынты с'ранысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
10. .сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Баға да, нім к лемі мен ж'мысбастылы та седі
B) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
C) 5нім к лемі т мендейді
D) Жиынты с'раныс исығы солға-т мен жылжиды
E) Ж'мысбастылы т мендейді
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11. Кейнсті арапайым мультипликатор )лгісі к рсетеді:
A) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
B) А ша массасы сіміні , табыс сіміне атынасын
C) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
D) ∆Y/∆G
E) 1/1-b
12. Т'тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т)зуде:
A) Aй шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны талады
B) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
C) Aй шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне те болатын
н)ктелер аны талады
D) Aй шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес т'тыну
к лемін аны талады
E) Жина тауды е )лкен де гейіне сəйкес н)ктелерді аны талады
F) Жина тау мен инвестициялар те дігі б'зылады
G) Инвестициялы с'ранысты згеруі бай алады
13. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с'ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) С'раныс
B) Ескерту
C) Транс'лтты
D) Трансакциялы
E) Алыпсатарлы
F) Экзогенді
G) Делдалды
14. А ша 'сынысын азайту туралы шешім абылдау )шін .лтты банк:
A) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м)мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м)мкін
C) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м)мкін
D) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м)мкін
E) Кəсіпкерлік 'рылымдарды аржыландыруды арттыруы м)мкін
F) А ша басып шығаруы м)мкін
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15. Т лем балансы:
A) е бек нарығын сипаттайды
B) психологиялы дамуын сипаттайды
C) капитал озғалысыны балансы негізінде есептеледі
D) əлеуметтік экономикалы жағдайды сипаттайды
E) ағымдағы операциялар негізінде есептеледі
F) ызметкерлерді табысын аны тайды
G) елдерді орларын сипаттайды
16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Т'тынушы шығындарыны суі
B) Мемлекеттік шығындарды суі
C) Салы тарды к беюі
D) Инвестициялы шығындарды азаюы
E) Инвестициялы шығындарды суі
F) Салы тарды азаюы
17. IS исығын 'руға негіз болатындар:
A) Жиынты шығындар )лгісі
B) 5те икемді жиынты 'сыныс
C) Кейнс кресі
D) Бағаларды бекітілген де гейі
E) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
F) А ша нарығындағы а шаға с'раныс
G) Y=C+I+G+Xn
18. Ж'мыссызды ты экономикалы –əлеуметтік салдары:
A) Халы ты сатып алу абілеті т мендейді
B) Жастар ж'мыссыз алады
C) Ауылда ж'мыссызды к бейеді
D) "ылмыс жасауға олайлы жағдай туындайды
E) Толы кəсіпкерлікпен амту орын алады
F) Жоғары о у орнын бітіргендер ж'мыссыз болады
19. Экономикадағы с'раныс инфляциясына атысы жо
A) Энергияға шығындарды суі
B) Инвестициялы шығынны артуы
C) Халы табысыны жоғарылауы
D) скери шығынны артуы
E) Пайыз м лшерлемесіні ыс аруы
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20. Инфляция зардаптарыны жағымсыз жа тары:
A) Кəсіпкерлік ызмет де гейіні рлеуі
B) Халы ты тіршілік де гейіні жоғарлауы
C) Байлы ты суі
D) Халы ты əлеуметік жағдайыны жоғарлауы
E) Халы ты тіршілік де гейіні т мендеуі
F) Кəсіпкерлік ызмет де гейіні 'лдырауы
G) Капиталды ндірісті на ты саласынан айналым саласына шығару
21. Ағымдағы операциялар бойынша "аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт аржыландырылады
B) Экспорт к лемі ыс артылады
C) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
D) Экспорт к лемі 'лғайтылады
E) Импорт а салы салынады
F) Импорт к лемі 'лғайтылады
G) Фиксалды саясат ж)ргізіледі
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
B) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
C) Ауыспалы валюта бағамын к теру
D) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
E) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т)сетін барлы т)сімді
к рсету
F) Ж'мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д'рыс:
A) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
B) .лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Импортты м лшеріне тəуелді
D) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді 'райды
E) Сауда балансыны сальдосы міндетті т)рде н лге те
F) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
G) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
H) Таза экспортты м лшері 'лтты кіріске тəуелді
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24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т)ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны 'ны (доллармен) алай згереді?
A) 15 долларға седі
B) "'ны 67,5 доллар болады
C) 15 долларға арзандайды
D) р маркадан 5 центке кемиді
E) 7,50 долларға седі
F) 7,50 долларға азаяды
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 еліндегі су ар ыныны 60%-ын 'райды
B) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
C) В еліні су ар ынынан 40% т мен
D) В еліндегі су ар ыныны 3/5 б лігін 'райды
E) В еліне арағанда 45% т мен
F) В еліне арағанда 40% жоғары
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аржы
1. "аржылы ресурстардағы негізгі орын алатын
элементтері:
A) жергілікті салы тар
B) табыс
C) осылған 'н салығы, а циздер, кедендік т лемдер
D) инвестициялар
E) материалды шығындар

'нны

негізгі

2. "аржылы ресурстарды нысандары:
A) əлеуетті
B) орталы тандырылмаған
C) жеке
D) жина талған
E) олдағы
3. Шаруашылы байланыстарды интернационалдандыру жағдайларында
'дайы ндірісті сырт ы факторларына тəуелдігі к)шейеді:
A) халы аралы ынтыма тасты ты əр т)рлі бағыттарын аржыландыру
)шін ажеті аржылы ресурстарға
B) тауарлар мен ызметерді экспортына
C) халы аралы сауданы дамуына
D) тауарлар мен ызметерді импортына
E) шетелдік капиталды 'йылымына
F) əлемдік ндіріс динамикасына
4. Экономика дамуыны
азiргi кезе інде аржылы механизмдi
жетiлдiрудi мiндеттері:
A) рынокты атынастарды дамыту негізінде оғамды ндірісті
тиімділігіне ы палын к)шейту
B) ндiрicтi ке інен демократияландыру
C) а шалай табыстарды, орланымдарды , орларды 'тымды пайдалану
D) коммерциялы негiздердi, рынокты реттеудi ендiру
E) шаруашылы ж)ргiзудi нəтижелерiне экономикалы ынталылы ты
к)шейту
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5. "аржылы
механизмнi
'рылымында мынадай
буындарды б ледi:
A) экономикалы к термелеу
B) аржы ресурстарын б лу
C) реттеу
D) ба ылау
E) аржыландыру
F) ндірісте аржылы ресурстарды орналастыру

функциялы

6. Квазимемлекеттік секторды субъектілері:
A) аралас кəсіпорындар
B) 'лтты компания
C) кооперативтік кəсіпорындар
D) мемлекеттік кəсіпорындар
E) азыналы кəсіпорын
7. Шаруашылык ж)ргізуші субъектілерді аржысыны ерекшеліктері:
A) а шалай табыстар мен орланымдарды жасау, б лу жəне пайдаланумен
байланысты
B) тауар-а шалай атынастарды мір с)руімен
C) экономикалы за дарды іс-əрекетімен байланысты
D) жоғары белсенділік
E) ндірістік 'ралдарды (капиталдарды ) міндетті болуы
8. Шаруашылы ж)ргізуші субъектілерді
ірілендірілген топтары:
A) зейнета ы орымен
B) салы органдарымен
C) кредиттік мекемелермен
D) ор биржасымен
E) азнашылы пен

а шалай

атынастарыны

9. Ғылыми жəне ғылыми – техникалы процесті мемлекеттік бюджеттен
аржыландырулар нысандары:
A) бюджеттен тыс орлар есебінен аржыландыру
B) демеу аржы
C) мемлекеттік бюджет есебінен аржыландыру
D) грантты аржыландыру
E) базалы аржыландыру
F) бағдарламалы -нысаналы аржыландыру
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10. леуметтік м' тажды тарды аржыландыруға арналған аражаттарды
алыптастыруды əдістері:
A) бюджеттік
B) жина таушы зейнета ы орыны жарналары
C) əлеуметтік жəрдема ылар
D) əлеуметтік са тандыру орыны жарналары
E) кəсіпода 'йымдарыны аражаттары
F) арнаулы бағдарламалар бойынша
11. Салы салу практикасында м лшерлемелерді т)рлері:
A) м)лік
B) айыры шалы ты
C) т'ра ты
D) 'рамдастырылған
E) пайызды
F) пропорционалды
12. Cалы к зі:
A) адвокаттар табысы
B) е бек табысы
C) дара кəсіпкерлер табысы
D) мемлекеттік м)лік
E) жекеше нотариустар табысы
F) за ды т'лғаларыны м)лігі
13. Бюджетті т)сімдері:
A) бюджеттік кредиттерді теу сомалары
B) аржылы активтерді сатып алу
C) арыздарды теу
D) бюджеттік кредиттер
E) айтарылмайтын негізде б лінетін аражаттар
F) арыздар келісім-шарттарын жасауға байланысты а шалай т)сімдер
14. Бюджет тапшылығын аржыландыруды жолдары:
A) а ша белгілерін шығару
B) мемлекеттік арыздар шығару
C) 'лтты байлы ты пайдалану
D) мемлекеттік бағалы ағаздар шығару
E) шетелдік арыздар
F) кредиттік ресурстарды пайдалану
G) белгілі бір пайызға мемлекетті шығыстарын )йлесімді ыс арту
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15. Бюджеттен тыс орлар бас ару де гейіне арай:
A) муниципиалды
B) ірлік
C) айма ты
D) мемлекетаралы
E) мемлекеттік
F) республикалы
G) облысты
16. Халы аралы несиені ызметі:
A) ба ылау
B) т лемділік
C) 'дайы ндірісті амтамасыз ету
D) бас ару
E) мерзімділік
F) айтарымдылы
G) а ылы
17. Aй шаруашылы тарыны аржылы ресурстарыны 'рамы:
A) натуралды нысанда оғамды игіліктері мен ызметтерінен т)сетін
табыстары
B) )кіметтен алатын əр т)рлі а шалай трансферттері
C) кредиттік нысандағы аражаттар, дивидендтер, пайыздар
D) отбасыны жеке ажеттіліктерін анағаттандыруға арналған
аражаттар
E) айта б лу ретінде т)скен аражаттар
F) нысаналы арналымы бар о шауланған а шалай аражаттар
G) меншікті аражаттар
18. Са тандыруды сыныптауды критерийлері:
A) са тандыру объектілеріндегі айырмашылы тар
B) са тандырушылар сыныптары
C) са ты жауапкершілігіні к лемі
D) са тандыру полистері
E) са тандыру бағасы
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19. Барлы
кірістерді
сомасы бойынша
элементтерді жиынты таумен жасалады:
A) бизнеске салынатын жанама салы тар
B) жалпы жекеше ішкі инвестициялар
C) меншіктен т)сетін кірістер
D) авансты т лемдер
E) аражаттарды пайызды аударымдары
F) м)лікті жəне активтерді сатуда
G) )стеме пайдаға салынатын салы тар

Ж.5-ні

лшеу

мына

20. Мемлекеттік аржылы реттеуді ж)зеге асыруды алғышарттары:
A) макроэкономикалы тепе-те дікке жету
B) к з арастарды білдіретін демократиялы ж)йені болуы
C) елде жа сы жолға ойылған за намалы ж)йені болуы
D) мемлекетті аржылы ы пал жасауыны нысандары мен əдістерін
ма сатты жəне дəйекті олдану
E) оғамды ндірісті даму )дерісіне мемлекетті аржылы т'т алар
ар ылы араласуы
F) экономиканы ж'мыс істеуіні əрбір на тылы кезе інде оны )демелі
дамуына əсер ету
G) аржылы ресурстарды шебер пайдалануды к)нделікті )дерісін
амтамасыз ету
21. "азiргi кезде "аза стан Республикасы аржы рыногыны дамыған
инфра 'рылымы:
A) Те ге сарайы мен Кассалы операциялар жəне 'ндылы тарды сa тay
орталығы
B) «Сам'ры -"азына» 'лтты əл-ау ат оры
C) .лтты банк
D) "аржы министрлігі
E) "аза стан оp биржасы (KASE)
F) Екінші де гейлі банктер
22. "аржы рыногы:
A) .лтты шаруашылы та а ша озғалысын 'тымды 'йымдастырады
B) Мемлекеттік жəне бағлы ағаздар 'стаушлар тізілімін ж)ргізіледі
C) Ж'мыc к)шi, т'рғын )й жəне бас а жылжымайтын, рыноктармен етене
байланысты
D) Мемлекеттік жəне бағлы ағаздар дамуыны бағдарламаларын
əзірлейді
E) "аржылы ресурстарды )здіксіз алыптастырып отырады
F) Рынокты атынастар ж)йесiнi 'рамды б лiгi
G) "аржылы ресурстарды тиімді пайдаланады
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23. Сырт ы экономикалы ызметті стратегиялы бағыты:
A) экспортты ке ейту
B) валюта рыногын ынталандыру
C) импортты о тайландыру
D) 'лтты валютаны айырбасталымдылығына жету ж ніндегі шараларды
жетілдіру
E) 'лтты валютаны айырбасталымдылығына жету ж ніндегі шараларды
əзірлеу
F) 'лтты валютаны айырбасталымдылығына жету ж ніндегі шараларды
енгізу
G) валюта рыногын дамыту
24. Сырт ы экономикалы ызметті жетілдіруге жатады:
A) сырт ы рынокты ынталандыру
B) сырт ы экономикалы ызметті орталы сыздандыру
C) сырт ы экономикалы ызметті мемлекет иелігінен алу
D) сырт ы экономикалы ызметті орталы тандыру
E) жекешелендіру
F) сырт ы экономикалы ызметті реттеу
25. "аржыны инфляциялы )деріске əсер ету факторлары:
A) несие саясаты
B) мемлекет шығыстарыны суі
C) табыс а салынатын салы ты к беюі
D) к ле келі экономика
E) ж'мыссызды
аржы
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Корпоративтік аржы
1. Корпоративтік аржыны экономикалы категория ретіндегі
функциялары:
A) а ша 'ралдарын тиімді орналастыру
B) таратушы жəне ба ылау
C) капитал, кіріс жəне а ша орларын алыптастыру
D) ба ылау функциясы
E) капитал, кіріс, а ша орларын пайдалану
2. Нары ты шаруашылы жағдайында корпоративтік аржыны
функциясы:
A) Ба ылау функциясы
B) Ынталандыру функциясы
C) Бас ару функциясы
D) Реттеуші функциясы
E) Aйлестіру функциясы
F) Капитал, кіріс жəне а ша орын алыптастыру
G) Капитал, кіріс жəне а ша орын пайдалану
3. "'нды ағазды пайдаланудан т)сетін табысты алу тəсілдері:
A) сатылы пайызды ставка
B) меншік иелері
C) эмитенттер
D) дивидент
E) кредиторлар
4. Есептеу кезе і:
A) м лшерді азайту
B) аз уа ыт аралығы
C) несие пайызын т мендету
D) кіріс алынатын уа ыт аралығы
E) пайыз есептелетін уа ыт аралығы
5. "аржылы ызметті ат аруға жауапты кəсіпорынны орталы тары:
A) несиелеу
B) бюджеттеу
C) а ша айналымын бас ару
D) ба ылау, талдау
E) шығындар жəне кіріс
F) инвестициялар
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6. Негізгі капиталға келесілер кіреді:
A) Негізгі 'рал-жабды
B) Тартылған капитал
C) Ая талмаған ндіріс
D) Материалды активтер
E) А ша аражаттары
F) Е бек 'ралдары
7. Материалды емес активті зіне тəн белгілері:
A) Пайда əкелу абілеті
B) .за пайдалану
C) Жарғылы капиталға жарна ретінде
D) Т лем )шін сатып алғанда
E) Тегін алғанда
F) "арыз аражаты бойынша
G) А шалай аражат
8. Негізгі 'рал –жабды ты 'дайы жа ғыртуды аржыландыратын арыз
к зіне:
A) облигациялы арыз
B) жарғылы капитал
C) жеке т'лғаларды аржыландыру
D) ж'мысшыларды жеке аражаттары
E) резервтік капитал
F) кəсіпорын пайдасы
9. "осымша тартылған айналым аражаттарыны
A) Кредиторлы берешек
B) "ызметкерлерді инвестициялы жарнасы
C) "ыс а мерзімді зге міндеттеме
D) Б лінбеген таза кіріс
E) Дебиторлы берешек

'рамына кіреді:

10. Айналым аражатыны к)нмен есептелетін нормасына кіреді:
A) Материалды жекелеген т)рі
B) Ағымдағы ойма запасы т)рінде болуы
C) Тікелей ндеу процесі
D) 5ндірістік кезе ні орташа 'за тығы
E) 5ндіріс жəне нім сату к лемі
F) 5нделетін б'йым ж'мыс орнында
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11. Компанияны меншік капиталыны 'рамына кіреді:
A) Шы ан облигациялы займдар
B) Резервтік капитал
C) .за мерзімді кредиттер
D) Б лінбеген пайда(жабылмаған шығын)
E) "ыс а мерзімді кредиттер жəне займдар
F) Е бек а ы бойынша міндеттеме
G) Жарғылы капитал
12. Шығындарды аржыландыруды к здері:
A) Негізгі емес ызметтен кіріс
B) Лизинг
C) Бюджетті жəне бюджеттен тыс орды аражаты
D) Болаша кезе шығыстары
E) Кредиттік ресурстар
F) Меншікті жəне сырттан тартылған
13. Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:
A) 5ндіріс к лемін белгілеу
B) Негізгі емес
C) Негізгі
D) Материалды
E) 5ндірісті жəне нім сату к леміні згеруі
14. Компанияны таза кірісі бағыттар бойынша б лінеді:
A) Амортизациялы аударымдар
B) Са тандыру
C) Жина тау оры
D) Капиталды алыптастыру ма сатында шығындарды )немдеу
E) Е бека ы т леу
F) Т'тыну оры
15. Пайдалылы ты негізгі к рсеткіштеріні топтастырылуы:
A) Негізгі ызметтен алынған кіріс
B) 5нім пайдалылығыны к рсеткіші
C) Капитал пайдалылығыны к рсеткіші
D) "олма- ол а шалай аражат ағыныны негізінде есептелуі
E) Таза кіріс
F) Меншікті капитал
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16. Негізгі ндірістік 'ралдарды алып а келтіру келесілер ар ылы
асырылады:
A) реконструкциялау
B) ж ндеу
C) демонтаж
D) сату
E) модернизациялау
F) алып а келтіру
17. Aстеме капитал 'рамындағы элементтер:
A) Бас а 'йымдардан тегін алынған м)лік
B) Негізгі 'рал-жабды ты айта бағалау
C) А шамен бағаланатын м)ліктік ' ы жиынтығы
D) Есепті жылды б лінбеген пайдасы
E) 5ткен жылдарды б лінбеген пайдасы
18. Резервтік капитал:
A) "оғамны облигациясын теу
B) Залалды орнын толтыру
C) А шалай т лем
D) Істен шы ан м)лікті сатудан т)скен т)сімі
E) Материалды к мек
F) А шалай аражат болмаған жағдайда оны акциясын сатып алу
G) Кіріс
19. Кредитор-банкті та дау мəселесін шешу )шін келесі факторларды
ескеру ажет:
A) Банкті со ғы жылдағы ызмет нəтижесі
B) Банкті кредитін тартуға осымша кірісі
C) Банк к рсететін ызметтерді сапасы мен т)рлері
D) Банкті ызмет к рсетудегі нəтижелілігі
E) Банкті жалпы сипаттамасы
F) Банкті ызмет к рсетудегі есепті кезе і
G) Банкті кредитін тартуға осымша шығыны
20. Компанияны арызды капиталымен байланысты негізгі т)сініктер:
A) кредиттік тəуекел
B) ндірістік леверидж
C) компания резервтері
D) компания кірісі
E) облигация шығару
F) акция эмиссиясы
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21. 5зін- зі аржыландыру салы салынатын пайданы м лшерін за ды
тəсілмен реттеуге м)мкіндік береді:
A) активті негізгі жəне айналым аражат а жат ызу шекарасыны
згеруіне
B) атысушыларды шаруашылы оғамны жарғылы капиталын
бағалау тəртібіне
C) арыз капиталы есебінен аржыландыруға
D) а шалай аражатты алынған к зіне
E) материалды емес активіні амортизациясын бағалау ережесіне
22. Батыс корпорация практикасында (А"Ш, Канада, ЕЭС, Жапония) бір
компанияны бас аларымен осылуында за мен бекітілген олданылатын
негізгі əдіс:
A) кірістерді жоғарылату
B) сатылас осылу
C) компания активтерін сатып алу жолымен басып алу
D) ба ылау акция пакетін сатып алу жолымен бірігу
E) бірігу немесе консолидация
23. «Жа сы балансты » к рсеткіші болады:
A) кəсіпорынны меншікті айналым капиталмен амтамасыз етілуі >0
B) жалпы тімділік коэффициенті <1
C) ағымды тімділік коэффициенті >1
D) ағымдағы тімділік коэффициенті >2
E) кредиторлы берешек дебиторлы берешектен жоғары
F) кəсіпорынны меншікті айналым капиталмен амтамасыз етілуі <0
G) абсолютті тімділік коэффициенті <0
24. Дағдарыс жағдайында кəсіпорынны аржысын т'ра тандыру
сатыларыны ж)зеге асырылуы:
A) Меншікті аржы ресурсыны т'тыну ажет к лемін ыс арту
B) "аржыны т'ра тандыруды жедел механизмі
C) "аржыны т'ра тылығын алпына келтіру
D) "аржыны т'ра тандыруды стратегиялы механизмі
E) "аржыны т'ра тандыруды тактикалы механизмі
F) Т лемге абілетсіздікті жою
G) Меншікті аржы ресурсыны к лемін 'лғайту
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25. "аржы к рсеткішіні экономикалы -математикалы моделіні
'рылымды сатысы:
A) "аржы к рсеткіші болжамыны т)рлі н'с асын əзірлеу
B) "аржы к рсеткішіні келешектегі ы тимал серпінін талдау
C) Ағымдағы шығынны е аз м лшері
D) Келтірілген пайданы е жоғары м лшері
E) "аржы к рсеткішіні на ты болжанған ы тимал серпінін талдау
F) Кəсіпорынны з нормативтері
G) "аржы к рсеткіші болжамыны на ты н'с асын əзірлеу
Корпоративтік аржы
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