рметті студент!
2018 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
5B050800

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерлік есеп негіздері
4. Бас ару есебі I

«Есеп жəне аудит»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерлік есеп негіздері
4. Бас ару есебі I
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

2

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 теорияны зерттеу əдістері:
A) Ғылыми абстракция
B) Жалпы жəне о шау (локалды)
C) /сыныс теориясы
D) леуметтiк- ( ы ты
E) С(раныс теориясы
2. Индукция (ғымы:
A) Жеке фактілерден жалпы орытынды шығару
B) Жекеден жалпыға
C) За дар мен категорияларды талдау
D) Фактілерден теорияны талдап (растыру
E) Экономикалы теорияны абстракциялы арастыру
3. 3неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж*йе:
A) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
B) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
C) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
D) натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
E) (рпа тан (рпа а жалғасып отырған дəст*р мен салт бойынша
атынастар алыптасады
F) мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономикасы ж*зеге
асырылады
4. Нары ты мəні:
A) Белгілі бір тауарлар мен ызметтерді, сатушылар мен сатып
алушыларды бірге осатын орын
B) 3ндіру, б лу, айырбас, т(тыну жəне сатумен сатып алу ар ылы ж*зеге
асырылатын (йымды -экономикалы атыстар ж*йесі
C) 3німні на ты бағасы
D) Айырбас айналыс категориялары зара тығыз байланысты жəне
т(рмысты де гейде жай те естіріледі
E) Шаруашылы ты (рылымды б лімдеріні мемлекет иелігінен алу
жəне жекелендіру дəрежесі
F) С(раныс пен (сыныс бағаны алай аны тайтыны туралы т*сінік
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5. Индустриалды ж*йе:
A) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж*зеге асыруға бағытталған
B) Ресурстар мен ндіріс факторлары мемлекетті олында болып,
мемлекеттік меншікті *стемділігі ж*ргізіледі
C) Натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
D) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
E) Мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге асырады
6. Нары ты экономикалы ж*йеде негізделеді:
A) Еркін кəсіпкерлік ызмет
B) 3ндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс
C) 3ндірушілерді экономикалы тəуелділігі
D) Меншік, бəсеке
E) Экономиканы к птараптылы
F) Экономикадағы идеология
7. Жекешелендіру саясаты:
A) Шағын, орта бизнесті дамыту
B) Шаруашылы процестерін ж*ргізу ар ылы шектеулі ресурстарды
пайдаланатын ндірістік атынастары
C) Мемлекеттік меншікті болуы
D) Табиғи ресурстарға, жерге, *йге, ндіріс (рал-жабды тарына меншік
формасын згерту процесі
E) Тауар ндірушілерді экономикалы о шаулануы
F) Толы ж(мыспен амтуға жету, Ж/3-ні к лемін сіру, инфляцияны
т мен де гейде (стап т(ру ма сатымен елде экономикалы жағдайға
ба ылау жасау *шін жасайтын *кімет іс-əрекеті
8. Нары ты экономика сипаттамасы:
A) Баға оюдағы мемлекеттік монополия
B) Бəсеке
C) Мемлекеттік баға ою
D) Еркін саудаға мемлекеттік тыйым
E) Орталы тан жоспарлау
9. ;азіргі та дағы оғамды ндірісті ма ызды мəселелері:
A) ндірісті экологиясын сауы тыру
B) рухани игіліктер ортасын реттеу
C) ызметкерлерді біліктілігін реттеу
D) оғамдағы е бек б лінісі
E) ж(мыс уа ытын жоспарлау
5
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10. С(раныс:
A) ;(нды т(рғыдан тауарларды сапасын (райды
B) 3німні на ты бағасыны тепе-те дігі
C) Барлы шарттар згеріссіз болған уа ыттағы тауар бағасыны суі
D) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-те дікті алыптастыратын
бағалар
E) С(раныс а шалай амтамасыз етілген т(тынушыны ажеттілігі мен
с(раныс т лем абілеттілігі
F) Сатып алушыларды белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған
тауарларды сатып алу абілеттілігі
11. С(раным за ы əрекет етпейді:
A) Тауарлар тапшылығы кезінде
B) Субсидияларды арттырған жағдайда
C) Салы тарды к бейткен жағдайда
D) Сапасыз тауарларды бағасы т мендеген жағдайда
E) Сирек кездесетін, əрі ымбат тауарларды сатып алған жағдайда
F) Нары тағы сатушылар саны арт ан жағдайда
G) Сапасыз тауарларды бағасы жоғарылаған жағдайда
12. Ағылшын за гері А.Оноре алғаш рет меншікті толы анды кешенді
( ы тарын (сынды. Оны Оноре тізбесі деп атайды жəне ол бірнеше
элементтерден (ралады:
A) е бектік жеке меншік
B) табыс алуға деген ( ы
C) оғамдастыру ( ығы
D) акционерлік ( ы
E) кооперативтік меншік
F) егемендік ( ы
G) ауіпсіздікке деген ( ы
13. Меншік иесіні табыс т*рі:
A) Дивидент
B) Т(тыну
C) /тым
D) Шығын
E) ;ор
F) Ресурстар
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14. Моральды тозу:
A) на ты капитал (ныны ндірілген нім (нына к шірілуі
B) техникалы - ндірістік-т(тыну (ндарыны жойылуы
C) негізгі капитал (ныны т мендеуі
D) е бек (ралдарыны арзандауы
E) жа а технологияларды пайда болуына байланысты (ныны жойылуы
15. 3ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т(ра ты шығын:
A) ;исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
B) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
C) ;исығы нім саны абциссасына перпендикуляр болады
D) 3нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
E) 3нім ндіру процесі басталмастан б(рын пайда болады
F) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж(мсалады
16. Сырт ы шығын:
A) Кəсіпорынны зіне тиесілі ресурстарын (меншігін ) тиімді пайдалану
тəсілі ар ылы фирманы болжамданған а шалай аражаты
B) На ты а ша козғалысын бейнелейді
C) Бір алыпты де гейде т(рады
D) Ішкі жабды таушылар ар ылы ндіріс факторларына ж(мсалған
а шалай аражаттары
E) Та дау мəселесі пайда болған жағдайда пайдаланылады
F) Кəсіпкерге кəсіпкерлік абілеті *шін табыс əкеледі
17. Б(л оғамны дамуы мен мір с*руі *шін ажетті материалды жəне
рухани игіліктерді (ру процесі:
A) ндіріс
B) ндіргіш к*штер
C) табиғи фактор
D) ндірістік атынас
E) игіліктер (ру процесі
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18. Фирма табысын арттыруда (максимумында ) орындалатын шарттар:
A) MPL = ∆TP : ∆L
B) (TC – TR) > FC
C) MPK • MR = Pk
D) TR = TC
E) MPT • MR = Pt
F) MPL • MR = W
G) APL = TP : L
H) (TC – TR) = FC
19. Макроэкономикалы талдау объектісі:
A) ЖІ3
B) Жеке экономикалы субъектілерді тəртібі
C) Фирма табысы
D) Тауар сатып алу кезінде т(тынушы та дауы
E) Фирма шығыны
F) Фирма пайдасы
20. Жиынты (сыным исығыны солға жылжуы білдіреді:
A) Бағаларды суін
B) Бағаларды т мендеуін
C) /лтты ндіріс к леміні суін
D) Стагфляцияны
E) 3ндіріс к леміні (лғайғанын
F) Девольвацияны
G) 3ндіріс к леміні т мендеуін
21. Циклды классификациялауды белгілі ай ындамалары:
A) Жеке шаруашылы циклдары жəне 5 жылдан бастап 10 жылға дейін
B) Жеке шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
C) Н.Кондратьевті циклдары немесе (за тығы 30-40 жылға созылған
ыс а тол ынды циклдар
D) С.Кузнецті циклдары жəне (за тығы 20 жылмен шектеледі
E) Н.Кондратьевті циклдары немесе (за тығы 30-60 жылға созылған
(зын тол ынды циклдар
F) К*рделі шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
G) С.Кузнецті циклдары жəне (за тығы 40 жылмен шектеледі
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22. Американ ғалым экономисі П.Самуэльсонны ойынша оғамдағы
е бекке деген (сыным мынадай факторлармен аны талады:
A) Ж(мысшыны е бекке абілеттілігімен
B) Т(рғындарды жалпы санымен
C) ;ызметкерді ой рісімен
D) Т(рғындарды хал ахуалымен
E) Ж(мысшыны ж(мсайтын е бегіні сапасы, саны жəне біліктілігімен
F) Жала ы м лшерімен
G) К*рделі шаруашылы циклдары
23. Валюта курсыны динамикасына əсер ететін факторлар:
A) Тауар мен ызмет к рсету импорты
B) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
C) ;аржыны сауы тыру
D) Инфляцияға арсы саясат
E) лемдік нары тағы валюталы сенімділік
F) /лтты табысты к лемі мен ндіріс шығындарыны де гейі
G) А шаны на ты сатып алу абілеттілігі жəне елдегі инфляция де гейі
24. Валюта олдану саласы мен тəртібіне арай б лінеді:
A) Еркін конверсияланатын (толы айтарымды)
B) Бас а шетел валютасына айырбасталады
C) Барлы валюталы операция бойынша (ішінара айтарымды)
D) Бас а шетел валютасына айырбасталмайды
E) Еркін конверсияланбайтын (толы айтарымсыз)
25. Экономикалы суді ар ыны мен сипатын аны тайтын факторлар:
A) негізгі капитал
B) шығындарды артуы
C) нім проблемасыны шешілмеуі
D) е бек ресурстары
E) німні сапасыны т мендеуі
F) бағаны (нсыздануы
G) уа ыт тапшылығы
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Жала ы м лшеріні суі немесе (лдырауы
B) /лтты ндірісті суі немесе (лдырауы
C) Монополистерді бағаны к теруі
D) Фирма пайдасын (лғайту
E) Тауар нарығында с(раныс пен (сыныс тепе-те дігі
2. Макроэкономика зерттейді:
A) Елді аржы-салы ж*йесі мен саясатын
B) Билайн (ялы телефон операторыны нары тағы *лесін
C) Елдегі ж(мыссызды мəселесін
D) 3ндіріс факторларына табыстарды (рылуын
E) Елдегі ндіріс к леміні суін
3. Экономикалы теориядағы макроэкономикалы талдау:
A) /лтты табыс шамасы
B) Баға де гейін жəне оны згерісін аны тау
C) Нары тағы с(раныс к лемі
D) Нары ты бағаны алыптасуы
E) 3ндірушілерді игіліктерді ндіру к лемі мен тəсілдерін аны тауы
F) 3ндіріс факторларына бағаны (рылуы
4. Дж.М.Кейнсті (станымы:
A) Мемлекет а ша жиынын ЖІ3 серпініне сəйкес реттеу керек
B) Жеке м*ддені абсолюттендіру, еркін имылға экономиканы негіздеді
C) Экономиканы мемлекет реттеу керек
D) Экономиканы циклды озғалысы кездейсо ты емес, нары
за дылығы
E) Экономика əр уа ытта тепе-те дікте болады
F) Экономика ішкі (табиғи) за дарды ы палымен зін- зі реттейді
5. /лтты табысты негізгі компоненттері:
A) 3ндіріс тауарлары мен ызметтер сомасы
B) Ренталы т*сімдер
C) Фирмалар пайдасы
D) Бір жылда ндірілген нім к лемі
E) Пайызды т*сімдер
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6. леуетті (потенциалды) ЖІ3:
A) Теріс шама
B) Б(л к рсеткіш əр т*рлі мемлекеттерде ерекше
C) Барлы елдерде бірдей шама
D) Номиналды ЖІ3-ге кері пропорционал
E) С(раныс а байланысты
F) Бағалар де гейіне тəуелсіз
7. Жиынты с(раныс к леміні
факторлар:
A) Кейнс *лгісі
B) Шерман за ы
C) Кобба-Дуглас *лгісі
D) Кейнс əсері
E) Манделл-Флеминг əсері
F) Пигу əсері

динамикасына əсер ететін бағалы

8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Байлы салдары
B) Пайыз м лшерлемесіні салдары
C) Ресурстарға бағалар
D) А ша айналысыны жылдамдығы
E) Технологиядағы згерістер
F) Фирмаларға салынған салы тар
9. Классикалы *лгіге сай:
A) Жиынты (сыныс исығы тік сызы , о ға-солға жылжи алмайды
B) Экономикадағы ж(мыссызды де гейі табиғи де гейіне сай келеді
C) Жиынты (сыныс исығы к лдене сызы , о ға-солға жылжи алмайды
D) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж(мыс істейді
E) Бағалар мен атаулы жала ы ата
10. /сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) 3нім к лемі т мендейді
B) Баға седі
C) Жиынты (сыныс седі
D) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) Жиынты с(раныс исығы солға-т мен жылжиды
F) Ж(мысбастылы т мендейді
G) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
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11. Кейнс кресі *лгісіндегі іс ж*зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) Жиынты с(раныс жиынты (сыныстан арты болады
B) Тауарлы материалды ор седі
C) Фирмалар т(тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
D) Фирмалар ндіріс пен ж(мысбастылы ты (лғайтады
E) Тауарлы материалды ор ыс арады
F) ;ор жина тары іс ж*зіндегі инвестициялардан арты болады
12. Кейнсті арапайым мультипликатор *лгісі к рсетеді:
A) 1/1-b(1-t)
B) А ша массасы сіміні , табыс сіміне атынасын
C) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
D) 1/1-b
E) ∆Y/∆G
13. А ша (сынысын азайту туралы шешім абылдау *шін /лтты банк:
A) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м*мкін
B) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы 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
14. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с(ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Са ты
B) С(раныс
C) Делдалды
D) Ескерту
E) Экзогенді
15. А ша с(ранысын аны тайтын негізгі факторлар:
A) ;ор жинау дəрежесі
B) Мемлекеттік шығындар
C) Т(тыну дəрежесі
D) А ша айналымыны жылдамдылығы
E) Процент ставкасы
F) Табыс дəрежесі
G) Салы де гейі
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16. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
B) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс арты
C) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс (сыныстан к п
D) /лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
E) Тауарлар мен ызметтерге (сыныс с(раныстан к п
F) Игіліктер нарығында арты шылы
G) /лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
17. IS исығын (руға негіз болатындар:
A) Бағаларды бекітілген де гейі
B) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
C) ЖІ3=Т/3=/Т
D) Жиынты шығындар *лгісі
E) 3те икемді жиынты (сыныс
F) Кейнс кресі
G) Y=C+I+G+Xn
18. Инфляция кезінде:
A) ;арыз алушы (тылады, арыз беруші (тады
B) А шаны сатып алу абілеті т мендейді
C) Адамдарды на ты табыстары седі
D) А ша (нсызданады
E) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
F) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
19. Толы ж(мысбастылы кезіндегі ж(мыссызды ты т*рлері:
A) Маусымды жəне (рылымды
B) Жасырын ж(мыссызды
C) Фрикционды ж(мыссызды
D) Табиғи ж(мыссызды
E) ;(рылымды ж(мыссызды
20. /за мерзімді кезе де ж(мыссызды ты табиғи де гейіні артуына
əсер етеді:
A) Жала ы
B) Ж(мыс к*шіні (рамында жастар *лесіні суі
C) Экономикадағы жиі (рылымды згерістер
D) Ауа райы
E) Экология
F) Білім саласы
G) Саяси реформа
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21. 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) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
D) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
E) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т*сетін барлы т*сімді
к рсету
F) Сауда балансыны жай-к*йін бейнелеу
G) Ауыспалы валюта бағамын к теру
22. Ағымдағы операциялар бойынша ;аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
B) Импорт к лемі (лғайтылады
C) Импорт а салы салынады
D) Экспорт к лемі (лғайтылады
E) Тапшылы аржыландырылады
F) Экспорт к лемі ыс артылады
G) Экспорт аржыландырылады
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
B) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
C) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
D) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
E) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
F) /лтты жина а ша инвестицияға те болады
G) Импортты м лшеріне тəуелді
H) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
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) 7,50 долларға азаяды
B) 10 долларға т*седі
C) 8 долларға т*седі
D) 7,50 долларға седі
E) р маркадан 5 центке кемиді
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25. Т(рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т(ра ты
жағдайдағы д(рыс т(жырымдама:
A) Экономикаға инвестиция тарту (лғая т*седі
B) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі (лғая т*седі
C) Бір ж(мысшыны жина тауы бір ж(мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
D) Жиынты (сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
E) Ж(мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
F) Бір ж(мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т(ра сыз
болып алады
G) Капиталмен арулануы неғ(рлым жоғары болса, инвестиция к лемі
соғ(рлым жоғары болды
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бухгалтерлік есеп негіздері
1. Этикалы талаптарды (рылымды б лімі ерекшеленеді:
A) В б лімі – танымал т*рде тəжірибелі кəсіби бухгалтерлер
B) D б лімі – тəжірибесі аз маманданған бухгалтерлер
C) А б лімі – кодексті жалпы олданылуы
D) С б лімі – (йымдардағы кəсіби бухгалтерлер
E) G б лімі – аналитикалы бухгалтерлер
F) F б лімі – жоғарғы білімі жо бухгалтерлер
G) H б лімі – тиімсіз бухгалтерлер
2. Бухгалтерді ж(мыс орнын (йымдастыру типі:
A) Иерархиялы
B) ;(рылымды
C) Автоматтандырылған
D) Та ырыпты
E) Механикаландырылған
3. Бухгалтер этикасыны негізін (раушы принциптері:
A) Е бекс*йгіштік
B) Адалды
C) ;(пиялылы
D) Тəуелсіздік
E) Бай ампазды
F) Шынайылылы
4. Материалды емес активтерге жатады:
A) Сауда маркасы
B) К лік (ралдары
C) Дайын нім
D) ;(рылыс жайлар
E) Патент
5. Бухгалтерлік есеп объектілері:
A) Бухгалтерлік (ралдар
B) Шаруашылы (ралдарды (ралу к здері
C) Шаруашылы ызметті ауызша т*сіндіру
D) Шаруашылы *дерістер
E) ;аржылы а паратты олданушылар
F) Бухгалтерлік *дерістер
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6. ;ыс а мерзімді активтер:
A) Негізгі (ралдар, материалды емес активтер
B) Ағымдағы активтер
C) ;орлар, а ша аражаттары
D) 3ндірістік есеп шоттары
E) Негізгі (ралдар, аржылы инвестициялар
F) Міндеттеме, резервтер
7. Баланс активіні б лімдері:
A) М*ліктер мен капитал
B) Капитал жəне резервтер
C) /за мерзімді активтер
D) /за мерзімді жəне ыс а мерзімді міндеттемелер
E) ;ыс а мерзімді міндеттемелер
F) Негізгі ндіріс
8. Бухгалтерлік (жаттарды сенімділігі мен толы тығына жауапты:
A) аудиторлар
B) экономистар
C) менеджерлер
D) (жатты рəсімдеп ол оюшы жауапты адамдар
E) кəсіпорын басшысы мен бас бухгалтер
F) (йымны бухгалтерлік (жаттарға ол ойып, растайтын жауапты
адамдары
9. Кіріспе баланс:
A) бухгалтерлік есеп əдістеріні элементтеріне сəйкес (йымны андайда
бір ткен уа ыт аралығындағы,есепті кезе дегі операцияларыны ,
шаруашылы *дерістеріні орытындыланып, белгілі бір есеп беретін
ж*йеге келтірілуі
B) ғылыми зерттеулер *шін
C) кəсіпорынны з ызметі барысында əрбір белгіленген есеп беретін
уа ыттағы (растырылған балансы
D) кəсіпорынны жа адан (рылған уа ытында жасалған бухгалтерлік
балансы
E) (йымдарды жарғысы тіркелген со , меншік иелеріні салған
аражаттарын кіріске алып, жарғылы ор мен активтерді алыптастыру
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10. Ағымдағы баланс:
A) ғылыми зерттеулер *шін
B) (йым з ызметін то татар кезде,таратылатын уа ытта жасалған
бухгалтерлік баланс
C) кəсіпорынны ж(мыс жасайтын уа ытында жасалады
D) бухгалтерлік есеп əдістеріні элементтеріне сəйкес (йымны андайда
бір ткен уа ыт аралығындағы,есепті кезе дегі операцияларыны ,
шаруашылы *дерістеріні орытындыланып, белгілі бір есеп беретін
ж*йеге келтірілуі
E) халы аралы стандарттарды талаптарына сəйкес белгіленген баланс
F) кəсіпорынны жа адан (рылған уа ытында жасалған бухгалтерлік
баланс
11. /за мерзімді активтер:
A) негізгі (ралдар
B) орлар
C) алдағы уа ыттағы шығындар
D) міндеттемелер
E) материалды емес активтер
F) банктік арыздар
12. 3кімгерлік (жаттар:
A) ызметтік хат
B) хаттама
C) аулылар
D) б(йры тар
E) кімдер
13. Кез келген аржы- шаруашылы
A) Есеп реестрі
B) Бастап ы (жат
C) ;аржы есебі
D) Журнал
E) Бас кітап

ызметі фактісін тіркеуді негізі:

14. Аналитикалы шоттар:
A) б(л шот бойынша а шалай лшем ж*йесі кəсіпорын ж(мысын жанжа ты тере бас ару *шін
B) (ралдар мен оларды к здерін одан əрі талдау *шін
C) б(л шот мəліметтерді толы жəне жан-жа ты ашып к рсетуге арналған
D) бухгалтерлік есепте, ндіріс німіні (ны немесе зіндік бағасын
аны тау *шін
E) тек а шалай лшемдермен ғана емес, сондай-а натуралды
лшемдермен де ж*ргізіледі
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15. Екі жа ты жазу:
A) зара байланысты бір шотты дебетіне жəне екінші шотты кредитіне
к рсету əдісі
B) арапайым жазу
C) активте рəсімдеу
D) балансты тепе-те дік са тауы *шін олданылады
E) пассивте рəсімдеу
16. Кірістер мен шығыстар шоттары:
A) «Негізгі ндіріс» шотымен жабылады
B) Уа ытша шоттар
C) Т(ра ты деп аталады
D) «Жиынты пайда (жиынты зиян ) шотымен жабылады
E) рбір есеп беру кезе інде н лдік алды пен ашылады
F) Есеп беру кезе іні басында кредиттік алды пен ашылады
G) «Алдағы кезе кірістері (шығындары) шотымен жабылады
17. /йымдағы орындалған операцияны шоттарда жазылуы:
A) бастап ы алды та
B) кредитте
C) бір шотты дебетіне жəне бір шотты кредитіне
D) бірнеше шотты дебетіне жəне бір шотты кредитіне
E) бірнеше шотты кредитінде жəне бір шотты дебетінде
18. Ма саты бойынша (жаттарды б лінуі:
A) Жина ты жəне бір реттік
B) Бухгалтерлік рəсімдеу
C) Бір реттік жəне жиынты
D) Ат арушы
E) 3кілдік
F) Ішкі,сырт ы
G) Бастап ы жəне жиынты
19. ;орларды есептеу карточкасы:
A) Бас бухгалтер ж*ргізеді
B) Материалдарды шығындарын шығын бағыттары бойынша *лестіру
*шін арналған
C) ;оймадағы орларды озғалысын есептеу *шін олданылады
D) рбір материалдарды жеке т*ріне ашылады
E) Материалды жауапты т(лғамен ж*ргізіледі
F) Материалдарды кезе дік есебі *шін олданылады
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20. Есеп саясатын алыптастыру барысындағы негізгі принциптері:
A) Са ты , тепе-тендік
B) Eздіксіздік
C) Са ты
D) Екіжа тылы , материалды
E) Саба тасты
F) Дербестік
G) Материалды , зіндік (н
21. Тауарлы -материалды орларды зіндік (нына:
A) К лік-дайындау шығындары
B) ;(рылыс-жайларды амортизациясына шығындар
C) Директорды е бек а ысына шығындар
D) 3нім ндіруге шығындар
E) Сатып алуға шығындар
F) 3німді айта деуге шығындар
22. ;аржылы есептілікті (ру *шін талаптар ойылады:
A) ;аржылы жағдайы, а ша аражаттарыны озғалысы, меншікті
капитал мен активті згерісі жайлы
B) Жылды мəлімет негізінде жасалған есептілікті сырт ы
пайдаланушыларға (сыну
C) ;аржылы жағдайы, а ша аражаттарыны озғалысы, капиталға
згеріс жайлы
D) Есептілік (лтты валютада жəне жетекші мен бас бухгалтерді олы
ойылып тиісті сипаттамаларға ие болуы керек
E) Есептілік на ты, толы , (йымны барлы ызметтерін осуы керек
жəне за ға сəйкес барлы реквизиттермен толтырылуы тиіс
F) Бекітілген нысанға сəйкес (рылған бухгалтерлік есеп мəліметтеріні
негізінде кəсіпорынны шаруашылы ызметі бойынша м*ліктік жəне
аржылы есептілік к рсеткіштеріні ж*йесі
G) ;аржылы жағдайы, а ша ағындары, капиталға згеріс жайлы
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23. Материалды – ордерлік есеп нысаныны ерекшелігі:
A) Алғаш ы жəне жина таушы (жаттар мəліметтеріні негізінде
жасалады
B) Ай со ында синтетикалы жəне аналитикалы шот мəліметтері
негізінде айналым ведомосі жасалады
C) Ж*йелі жəне хронологиялы жазбалар біріктіріледі
D) Журнал – ордер мен Бас кітапты тиімді (руды ар асында жазулар
саны азаяды
E) Белгілі бір синтетикалы шот пен шоттар тобына алынады
F) Ай ішіндегі мəліметтер алғаш ы (жаттар негізінде к*н сайын
жина талады
G) Едəуір деректемелері бар пара тарда жасалады
24. Журнал – ордері:
A) Бухгалтерлік жəне салы ты регистрлер
B) Алғаш ы жəне жина таушы (жаттар мəліметтерді негізінде айына
бір рет жина талуы
C) Есепті автоматтандыру
D) Ай ішіндегі мəліметтер алғаш ы (жаттар негізінде к*н сайын
жина талуы
E) Жазулар саныны азаюы
F) Синтетикалы жəне аналитикалы шот мəліметтері негізінде айналым
ведомосіні жасалуы
G) Белгілі бір синтетикалы шот пен шоттар тобына ашылуы
25. Бухгалтерлік есепті арапайым нысаныны ерекшелігі:
A) Есеп автоматты (ралдар к мегімен ж*ргізіледі
B) Едəуір деректемелері бар бос пара тар
C) /лтты стандарттарға сай жасалған кестелер біріктіріледі
D) Шағын кəсіпкерлік субъектілеріне арналған
E) Объектілер есебіні регистрлері олданылады
F) Мəліметтер олмен толтырылуы
G) Журнал – ордер мен Бас кітапты тиімді (руды ар асында жазулар
саны азаяды
Бухгалтерлік есеп негіздері
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Бас ару есебі I
1. Бас ару есебінде есеп беруді (растыру жиілігі:
A) Он к*н сайын
B) ;ажет болған жағдайда
C) Eздіксіз
D) То сан сайын
E) Ай сайын
2. Бас ару есебі:
A) стратегиялы
B) салы ты
C) статистикалы
D) аржылы
E) алдағы кезе шығындарыны есебі
3. Инкрементті ( спелі) шығын:
A) Кезе шығындарына жат ызылатын шығыстар
B) 3ндірісті немесе німні жа а т*рін игеруге, дайындауға, сынауға
ж(мсалынған шығындар
C) 3ндірісті жəне німні жа а т*рін игеруге, дайындауға, сынауға
ж(мсалынған, біра німні немесе ызметтерді зіндік (нына
жат ызылмайтын шығындарды айтамыз
D) /йымны орытынды пайдасына апарылатын шығындар
E) Жа а нім т*рін игеруге, оны сына тан ткізуге ж(мсалынған жəне
німні зіндік (нына осылатын шығындарды айтамыз
F) 3ндірісті жəне німні жа а т*рін игеруге, дайындауға, сынауға жəне
техникалы əдебиеттерге жазылуға ж(мсалынған шығындар
4. 3ндіріске ж(мсалынған шығындар:
A) 3ндірісті жоспарлауға ж(мсаған материалды , е бек а ы жəне *стеме
шығыстарды а шалай (ны
B) 3нім ндірісіне ж(мсалынған материалды , е бек а ы жəне *стеме
шығыстарды а шалай (ны
C) 3ндірісті игеруге ж(мсаған материалды , е бек а ы жəне *стеме
шығыстарды а шалай (ны
D) Ба ылауға, жоспарлауға, бас аруға ж(мсаған материалды , е бек а ы
жəне *стеме шығыстарды а шалай (ны
E) /йымды бас аруға ж(мсаған материалды , е бек а ы жəне *стеме
шығыстарды а шалай (ны
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5. Сызы ты атынас:
A) мамандану
B) бас бухгалтер барлы бухгалтерлерді ызметіне жауап береді
C) цех басшысы цехтағы процеске толы жауапты
D) ндіріс тиімділігі
E) бас ару
F) з басшылығындағы ызметкерлерге атысты жауапкершілік
6. Дт 1350 «Бас а да материалдар» Кт 8110 «Негізгі ндіріс» мазм(нын
жəне алғаш ы (жаттары:
A) 3ндіріске бас а да материалдар ж нелтілді, лимитті-заборлы карта
B) К мекші ндіріс цехынан бас а да материалдар кірістелді, лимиттізаборлы картамен
C) 3ндірістен арты алған бас а да материалдар накладнойлар негізінде
абылданды
D) Негізгі ндірістен арты алған бас а да материалдар абылданды,
накладнойлар бойынша
E) К мекші ндіріске бас а да материалдар ж нелтілді, талаптар
7. Негізгі ндірістегі ж(мысшыларды е бек а ы шығындары есебіні
(жаттары:
A) Маршрутты ж*к ағаздарда
B) 3ндіріс туралы аны тамаларда
C) Ж(мысшыны жеке карточкасында
D) Шот фактураларда
E) Кесімді ж(мыс а тапсырмаларда
F) Е бек а ыны т леу ведомостінде
G) Ж(мыс уа ыты есебіні табелінде
8. К мекші ндіріс шығындары:
A) Орындалған ж(мыс, ызмет к леміне
B) 3неркəсіптік ндіріске
C) Кезе шығындарына
D) К мекші ндіріс ызметіні зіндік (нына
E) Жалпы жəне əкімшілік шығындарына
F) Сату бойынша шығындарға
G) ;ызмет к рсететін ндіріске
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9. 3німні зіндік (нын калькуляциялауды жəне шығындар есебіні
процестік əдісі олданылады:
A) Шектелмеген номенклатуралы салаларда
B) 3німні белгілі бір шекті номенклатурасын ндіретін салаларда
C) К мір неркəсібінде
D) 3німні белгілі бір шекті номенклатурасын дайындайтын салаларда
E) Шектелген номенклатуралы салаларда
10. Ма сатты баға (ру:
A) *стеме баға ма сатты т*сімдерді амтамасыз етуі ажет
B) баға к лемі ндірістік шығындарды жауып жəне пайданы амтамасыз
етуі ажет
C) бастап ы белгіленген бағаға т*зетулер е гізілуі м*мкін
D) баға нары пен аны талады
E) ткен кезе бағаларыны шегінде белгіленеді
11. 3німні зіндік (нына кірмейтін шығындар:
A) Шикізат пен материалдар, е бек шығыны
B) Кезе шығыстары
C) Е бек шығыны
D) 3ндірістік ж(мысшыларды е бек а ылары
E) кімшілік шығындар, коммерциялы шығындар, пайыздар бойынша
шығындар
F) Негізгі материалдар
G) 3ндірістік жанама шығындар мен е бек шығындары
12. Сату шығындарына жатпайды:
A) 3ндіріс ж(мысшыларыны негізгі жəне осымша е бек а ылары
B) Сатушыларды е бек а ыларынан аударымдар
C) Сатушыларды е бек а ылары
D) Жарнама шығындары
E) Сату орындары бойынша коммуналды т лемдер
F) 3нім ндірісіндегі материалды шығындар
13. р тапсырысты зіндік (нына кіреді:
A) тапсырыс а кіретін детальдарды зіндік (ны
B) технологиялы операцияларды ат ару шығындары
C) коммерциялы емес шығындар
D) тапсырыс карточкасы
E) делдалға тауарды сат аны *шін комиссиялы сыйа ы
F) к*дікті арыздар сомасы
G) баланста актив ретінде к рсетілетін шығындар
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14. Процестік əдіс олданылады:
A) *здіксіз ндірістік циклі бар ндірісте
B) біртекті немесе шашамен ( сас німді ндіретін кəсіпорындарда
C) коммерциялы емес (йымдарда
D) əр т*рлі жəне к*рделі німдерді жаппай ндіретін кəсіпорындарда
E) технологиялы процесті жеке сатыларында бастап ы шикізатты айта
деу жолымен нім алатын барлы кəсіпорындарда
F) əрт*рлі ассортименттегі нім деуде
G) əр т*рлі жəне к*рделі німдерді сериямен ндіретін кəсіпорындарда
15. Процестік калькуляциялаудағы конверсиялы шығындар:
A) тікелей материалдар
B) сыйа ы т*ріндегі шығындар болып табылады
C) дайын німні зіндік (нына кіреді
D) е бека ыға кеткен тікелей шығындар
E) ндірістік шығындарға жатады
F) əкімшілік шығындар болып табылады
G) коммерциялы шығындарға кіреді
16. 3нім бірлігіні зіндік (ны есептеледі:
A) Барлы шығындарды осу
B) Барлы німні зіндік (нын ндіріс к леміне б лу
C) Барлы ндірістік *стеме шығындарды ндірілген німні к леміне
б лу ар ылы аны тау
D) Барлы ж(мсалынған шығындарды ндірілген німні к леміне б лу
ар ылы аны тау
E) 3ндіріс к леміне ж(мсалған барлы шығынды ндірілген нім к леміне
б лу
F) Табыстан ндіріс шығындарын азайту
G) 3ндіріс к лемін барлы німні зіндік (нын к бейту
17. Толы зіндік (нды калькуляциялауда *стеме шығыстарды б лу
процесі:
A) тікелей е бек шығындары
B) объектіге жат ызылған шығындар та далады жəне жина талады
C) негізгі (рал-жабды тарды амортизациясы
D) жылытуға шығындар жина талады
E) шығындарды б лу базасы та далады
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18. Маржиналды шығындар жəне маржиналды т*сімдер:
A) осымша нім бірлігін ндіруге байланысты шығындар
B) ткен кезе де абылдаған шешемдер кезінде орын алған шығындар
C) альтернативті шығындар
D) дифференциалды шығындар
E) т(ра ты шығындар
F) əкімшілік шығындар
19. Бірлесіп ндірілетін німдер:
A) кəсіпорынны аржылы нəтижесіне ма ызды əсер етеді
B) негізгі німдер ндірісі процесінде пайда болатын німдер
C) бір німні ндірісі бас аларды ндірісіне əкелмейтін салаларға
сипатты
D) бас алармен бір мезгілде ндірілетін німдер, біра бас аларға
арағанда оларды ткізу бағасы əлде айда т мен
E) кейде жоғары абсолютті бағаға ие болу м*мкін, бірак оларды əсері
екінші сатыда т(рады
F) бір мезгілде ндірілетін, біра əр айсысыны з ткізу бағасы бар
німдер
G) б ліну н*ктесіне дейін жеке німдер болып табылмайды
20. 3ндірісті шартты к лемін есептеуде німні бірлігіні зіндік (нын
талдау, орытынды зіндік (нды есептеу:
A) операцияларды натуралды жəне (нды бейнеленуі
B) осымша шығындарды есептеу (е бека ы плюс *стеме шығындар)
C) шығындарды талдау процедурасы
D) тапсырысты калькуляцияны негізгі кезе і
E) тапсырысты калькуляцияны негізгі кезе і
F) м лшерлі калькуляцияны негізгі кезе і
21. Е бека ы бойынша нормадан ауыт у келесідей аны талады:
A) осымша операцияларға т леу бойынша
B) бағалауда есепке алынады
C) технологиялы процестерде арастырылмаған е бек шығыны
D) нормаларға əр т*рлі *стемелерді осу бойынша
E) болаша та табыс əкелуге тиіс
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22. Шикізаттар мен материалдар шығындарыны ауыт уы келесі
тəсілдермен аны талады:
A) бағалау əдісімен
B) коммерциялы шығындармен
C) т*гендеу əдісімен
D) партия бойынша ашып к рсету есебімен
E) болаша та кіріс əкелу м*мкіндігін жоғалт ан ресурстар
F) екі жа ты жазу əдісімен
23. Нормативтік əдісте норманы згертуді ма ызы:
A) арнайы (жатпен к рсетіледі
B) жа а техника мен технологияларды енгізілуі
C) бағалауда есепке алынады
D) бағалауда есепке алынбайды
E) нормативтік базаны аны тау *шін ажет
F) ағымдағы есепті кезе ні пайда мен шығындар шотында шығыстар
ретінде тіркеледі
24. Жанама німдерді есепке алғанда:
A) Уа ытша ткізу бойынша есептеу əдісі олданылады
B) Барлы німдер біры ғай пайызды атынаста жалпы табыс əкеледі
деп талап етіледі
C) рбір нім бірдей кіріс əкелу м*мкін деп талап етіледі
D) Кешенді шығындар бірлесіп ндірілетін німдер арасында німдерді
сатудан т*скен т*сімді бағалауына пропорционалды таратылады
E) Жанама німдерді немесе алды тарды (нын негізгі німні
(нынан азайтады
F) ТМ; (нын бағалау сатуды таза т*сімінен аспайды деп кепіл беріледі
25. 3ндіріс к леміні згерісіне байланысты німні бір лшеміне
згермелі шығындар:
A) /йым шешіміне байланысты згереді
B) Ма ызды згереді
C) Азайып отырады
D) Ма ызсыз згереді
E) 3ндіріс к леміне байланыссыз т(ра ты болып алады
F) /йымны іскерлік белсенділігіне байланысты згереді
Бас ару есебі I
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