Назар аудары ыз!
1. Ағылшын тілінде о ытатын магистратураға т су емтихандары пəндерді
к рсетілуімен «5 леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес» бағытындағы
келесі маманды тар бойынша ткізіледі:
Барлы маманды тар шін
Маманды тар

О у дайындығын аны тайтын тест
Критикалы ойлау
Аналитикалы ойлау
Мамандығы бойынша тест

1-пəн
2-пəн
«5 леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес» (10 маманды )
6M050600 Экономика
6M050700 Менеджмент
6M050800 Есеп жəне аудит
6M050900 $аржы
6M051000 Мемлекеттік жəне
жергілікті бас ару
6M051100 Маркетинг
Экономикалы теория
Макроэкономика
6M051300 лемдік экономика
6M051700 Инновациялы
менеджмент
6M051900 Е бекті )йымдастыру
жəне нормалау
6M052100 Мемлекеттік аудит

2. Кітапша келесі пəндер бойынша тест тапсырмаларды амтиды:
1. О у дайындығын аны тайтын тест ( аза тілінде-20, орыс тілінде-10);
2. Экономикалы теория (ағылшын тілінде-30) ;
3. Макроэкономика ( аза тілінде-10, ағылшын тілінде -10).
3. Тестілеуге берілетін уа ыт – 160 минут (2 сағат 40 минут).
4. Жауап беруді кез келген пəннен бастауға болады.
5. Та даған жауабы ызды жауап парағындағы пəнге сəйкес сектордағы тиісті
д гелекшені толы бояу ар ылы белгіле із.
6. Есептеу ж)мыстары шін кітапшаны бос орындарын пайдалануға болады.
7. Жауап парағында к рсетілген секторды м) ият толтыры ыз.
8. Тестілеу біткен со , кітапша мен жауап парағын аудитория кезекшісіне ткізу
ажет.
9. Ағылшын тілінде о ытатын магистратураға т су емтихандары кезінде
р% сат берілмейді:
- аудиториядан уəкілетті т лғаны р сатынсыз жəне алып ж руінсіз
шығуға;
- орын ауыстыруға, с йлесуге;
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- емтихан материалдарын ауыстыруға, к шіруге;
- шпаргалкаларды, о улы тарды жəне бас а да əдістемелік əдебиеттерді,
сонымен атар тест мазм нын жəне оларды д рыс жауаптар кодын
ашатын мəліметтерді, калькуляторды, фотоаппаратты, мобильді
байланыс ралдарын (пейджер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod,
iPhone, SmartPhonе), ноутбуктерді, плейерлерді, модемдерді (сонымен атар
мобильді роутерлер) аудиторияға кіргізуге жəне пайдалануға;
- радиоэлектронды байланысты кез келген т рімен (Wi–Fi, Bluetooth, Dect,
3G, 4G, сымды жəне сымсыз ла аптар жəне т.б.) олдануға;
- емтихан материалдарын (кітапшалар мен жауап пара тарын) мыжу,
беттерін жырту, корректор с йы ты тарын олдану, арастырылмаған
секторларды бояу (жауап парағыны н мерін) ар ылы жарамсыз етуді
ж зеге асыруға.
ЕСКЕРТУ:
Егер тестілеу уа ытында т сушіден шпаргалкалар, о улы тар жəне бас а
да əдістемелік əдебиеттер мен калькулятор, фотоаппарат, мобильді байланыс
)ралдары (пейджер, )ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone,
SmartPhonе), радиоэлектронды байланысты кез келген т рі (Wi–Fi, Bluetooth,
Dect, 3G, 4G, сымды жəне сымсыз )ла аптар), ноутбуктер, плейерлер,
модемдер (сонымен атар мобильді роутерлер) табылған жағдайда, Министрлік
кілі, аудитория кезекшісі жəне т сушіні атысуымен «Аудиторияда тыйым
салынған затты тəркіленуі жəне тəртіп са тау ережесін б зған т сушіні
аудиториядан шығару туралы» акті толтырылады. Министрлік кіліні
шешімімен т суші аудиториядан шығарылады жəне тест нəтижесі жойылады.
Т суші тестілеуге берілген уа ыт ая талған кезде емтихан материалдарын
ткізуден бас тарт ан жағдайда оны ж)мысы делмейді.
Тестілеу нəтижелерін %лтты тестілеу орталығыны www.testcenter.kz
сайты ар ылы к руге болады.
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О у дайындығын аны тайтын тест
Бір д рыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау тесті
О ыту тілінде - аза тілі
1. Берілген 4 жауап н)с асынан 1 д)рыс жауапты та дау.
кесі Нарболат а n те ге, Елнарға m те ге берді, жəне 0 < m < n < 1000 .
Сонда
А={Нарболатта 2000+ n те ге бар}
В={Елнарда 3000+ m те ге бар}
шамалар ж нінде д)рыс айтылған т)жырымды табу керек.
A) Берілген мəліметтер андай да бір т)жырым жасауға жеткіліксіз
B) A = B
C) B < A
D) А < В
2. Берілген 4 жауап н)с асынан 1 д)рыс жауапты та дау.
кесі Нарболат а n те ге, Елнарға m те ге берді жəне 0 < m < n < 1000 .
Сонда
А={Нарболатта 3000+ n те ге бар}
В={Елнарда 2000+ m те ге бар}
шамалар ж нінде д)рыс айтылған т)жырымды табу керек.
A) А < В
B) B < A
C) A = B
D) Берілген мəліметтер андай да бір т)жырым жасауға жеткіліксіз
3. $анат велосипедпен 1 сағатта ауылдан к лге дейін барып, кідірместен
кері айт ан. Ауылдан к лге дейінгі жылдамдығы 6 км/сағ, ал к лден
ауылға дейінгі жылдамдығы 12 км/сағ болды. К лден ауылға дейінгі
ара ашы ты ты табы ыз.
A) 9 км
B) 4 км
C) 6км
D) 3 км
E) 4,5 км
4. ху 2 − х 2 у = 12 те деуіні x=3 болғандағы шешімін табы ыз;
A) (3; 4) жəне (3; -1)
B) (3; 0) жəне (0; 3)
C) (3; 0) жəне (3; 1)
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D) (3; 5) жəне (3; 0)
E) (3; − 1 ) жəне (3; -2)
2

5. Квадратты
абырғалары 20% -ға )зартылған. Квадратты
анша пайызға к бейетінін есептеу керек.
A) 25%
B) 56%
C) 4%
D) 44%
E) 24%

ауданы

6. Банктежылды
м лшерлемесі 12% болатын депозитке50000
те гесалынды. Депозитке салынған а ша 3 айдан кейін анша болатынын
есептеу керек.
A) 50500
B) 64000
C) 52000
D) 54500
E) 51500
7. Порт а 4 кеме келді. 1953 жылды екінші а тарында талт сте олар бір
уа ытта порттан шы ты.Егер бірінші кеме əр 4 аптада айтып оралатын
болса, екінші кеме əр 8 апта сайын, шінші – 12 апта жəне т ртінші – 16
апта сайын айтып оралатыны белгілі болса, оларды келесі рет кездесу
уа ытын аны тау керек.
A) 4 желто сан 1953
B) 3 а тар 1654
C) 2 а тар 1654
D) 5 желто сан 1953
E) 11 желто сан 1953
8. А н ктесінен шы ан бала жолды жартысын, з адымдарын остап
санап, ал алған жартысында штеп санады. Екі т рлі санауды айырымы
250-ге те болды. Б н ктесіне дейін анша адым бар екенін есептеу керек.
A) 1500
B) 1200
C) 1250
D) 1000
E) 1400
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9. Кестеде шіп алған со ғы екі санды табу керек.
3 37 19 61
67 31 5 17
7 11 73 29
43 41
A) 37; 3
B) 47; 53
C) 31; 13
D) 23; 13
E) 23; 5
10. Кестеде сызы ты функция мəндері берілген:
x
f (x )

0
3

1
-2

3
-12

f (− 2 ) мəнін есептеу керек.
A) 13
B) -7
C) -6
D) 7
E) 0

Екінші тілде - орыс тілі
11. Выбрать 1 правильный вариант из 4 предложенных.
Даны числа A = 7:(-3) и B = 3:(-7)
Сравните величины A и B между собой.
A) величина B больше
B) отношение между величинами не может быть определено на основе
информации, представленной в примере
C) две величины равны
D) величина A больше

17x − 2 > x − 4
12. Решите систему неравенств 
3 − 9x < 1 − x
 1

A)  − ;+∞ 
 4

1

B) (0;1) ∪  ;+∞ 
4
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1

C)  ;+∞ 
4

D) (−∞;0) ∪ (1;+∞)
E) (− ∞;2 )
13. Большой куб, окрашенный в синий цвет, распилили на 27 маленьких
одинаковых кубиков. Сколько маленьких кубиков имеют только две
окрашенные грани?
A) 6
B) 9
C) 18
D) 8
E) 12
14. Используя таблицу, задайте функцию формулой
1
2
3
4
x
y
2
7
12
19
A) y = −3x + 5
B) y = 3x 2 − 5
C) y = x 2 + 3
D) y = − x 2 + 11
E) y = 5 x − 3
15. Соотнесите площадь заштрихованной фигуры

с соответствующей формулой:
A) x 2 + y

x2
B)
2
C) x 2 − xy + y 2
D) x 2 + y 2
E) xy − y 2
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Аналитикалы ойлау тесті
О ыту тілінде - аза тілі
16. «Адам а и атты бас к зiмен к рмейдi, ... к зiмен к редi»,- дейді Ш.
$)дайберді)лы.
Жоғарыдаға алып алған с зді толтыры ыз:
A) айрат
B) а ыл
C) ж рек
D) с)лулы
E) сабыр
17. «Тiршiлiк туралы адам арасында к птен берi айтылып келе жат ан екi
т рлi жол бар. Бiрi – дене лсе де, жан лмейдi, жоғалмайды; лгеннен
кейiн де осы к нгi тiршiлiкке м лде ) самайтын бiр т рлi тiршiлiк мiр
бар; сонды тан адамдар жалғыз ғана д ние тiршiлiгiн ойламай, сол со ғы
д ние мiрiнде де жа сы, ба ытты болуды амын ойлай бiлуi керек дейдi.
М)ны а ырет дейдi, лгеннен со ғы мiр жолы дейдi.
Ендi бiр жол – б)л əлемдегi барлы нəрсенi бəрi здiгiнен жаралып
жатыр, оны былай деп жарат ан ие жо həм лгеннен со да тiрiлетiн жан
жо дейдi.
Менi ойымша, осы екi жолды айсысы аны екенiн табу – а ылы сау
адамға атты мiндет». Ш. $)дайберді)лы.
Осы мəтінде Шəкəрім $)дайберді)лы айтып отырған екі жаратылыс
жолыны ғылыми атауын ата ыз:
A) материализм жəне идеализм
B) теология жəне пантеизм
C) рационализм жəне эмпиризм
D) метафизика жəне диалектика
E) деизм жəне догматизм
18. Зерттеу обьектілеріні бірлігі бірнеше дəст рлі жаратылысты
ғылымдарды тоғысуынан шығатын жа а пəнаралы ғылымдарды пайда
болуына əкеледі. Пəнаралы ғылымдар - бірнеше жаратылыстану
ғылымдарыны иылысында т)рған жа а ғылымдар.
Т менде берілген жауаптарды ішінен пəнаралы ғылымға тиесіліні
к рсеті із.
A) химия
B) математика
C) биология
D) биофизика
E) физиология
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19. Ойлау ж йесінде кез-келген )ғым белгілеріні сипатына арай əдетте:
о жəне теріс болып б лінеді. О деп нəрседе андай да бір сапаны
болуын к рсететін )ғымды атайды. Теріс деп нəрседе сол немесе бас а
сапаны болмауын к рсететін )ғымды атайды.
Т менде келтірілген )ғымдарды
айсысы белгі сипатына арай теріс
болып табылады?
A) сара ды
B) парасаттылы
C) сауатты за гер
D) адам
E) бейболмыс
20. «Таным адам санасы мен оршаған ортаны бейнелеуден бас а т к те
емес. Б)л дерісте сезім алғаш ы, содан кейін заттар ар ылы тəжірибе
іске асады. Мəселен, эмпирик – )мырс а сия ты, жинаған мəліметтері
бойынша, рационалист – рмекші тəрізді, зінен рнек то ып шығарады,
ал бал арасы – орта ғы, ба шадан шикізат жинап, оны здігінен дейді»,деп орытады Ф.Бэкон.
Ф. Бэкон бойынша шынайы ғалым адам андай жəндікке ) сауы тиіс
екендігін аны та ыз.
A) )мырс а
B) шаян
C) рмекші
D) бал арасы
E) о ыз
21. К лемі бойынша )ғымдар жал ы жəне жалпы болып б лінеді. Жеке
деп к лемі жалғыз, дара элементтен т)ратын )ғымдарды («бірінші
ғарышкер», «екінші д ниеж зілік соғыс», т.б.) айтамыз. Жалпы деп
к леміне кем дегенде бірден арты элемент кіретін )ғымды атайды
(«ғарышкер», «мемлекет», « ылмыскер» жəне т.б.).
Берілген жауаптарды ішінен к лемі бойынша жал ы )ғымды к рсеті із.
A) те із
B) Австралия
C) материк
D) ала
E) кітап
22. К лем элементіні санына арай )ғымдарды бос жəне бос емес деп
б леді. К лемдері на ты мірде жо нəрселерді к рсететін )ғымдар
н лдік, бос деп аталады. Мə гілік озғалт ы, жезтырна – м)ны бəрі бос
)ғымны мысалдары.
Берілген жауаптарды ішінен бос (н лдік к леммен) )ғымды табы ыз.
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A) иероглиф
B) рокер
C) кесте
D) карнавал
E) кентавр
23. Протагор зіні о ушысы Еватлмен келісімге келеді: егер Еватл
алғаш ы рет сотта же іске жетсе, онда Протагорға а ша т леуге тиіс.
Біра , Еватл асы пайды. Онда Протагор Еватлға «мен сені сот а беремін»
деп ор ытады. Оған Еватл: «келісім бойынша мен сотта же іске жетсем
ғана т леймін, мен əлі бір сотты да )т ан жо пын», - дейді. Сонда
Протагор айтыпты: «Егер мен сотта сені )тсам, онда сен т лейсі сотты
шешімі бойынша, егер сен )тса - онда бəрібір т лейсі , келісім
бойынша». Оған Еватл былай депті: «Егер мен )тылсам, онда т лемеймін,
- келісім бойынша, ал егер )тсам, онда т лемеймін сотты шешімі
бойынша».
Жоғарыдағы мəтіндегі мысалда к рсетілгендей дауласу немесе дəлелдеу
кезіндегі исынсыз пікірлерді, сырттай ғана д)рыс болып к рінетін
ойларды олданатын əдіс-тəсілдерді философиядағы атауын табы ыз:
A) схоластика
B) суфизм
C) секуляризация
D) софистика
E) скептицизм
24. Эмпирикалы зерттеулерді əдістері: абылдау - сезім м шелеріне
тікелей əсер ететін сырт ы заттар мен )былыстарды т)тас бейнесі;
ба ылау - сырт ы д ниені алдын ала, ма сатты т рде абылдау, яғни
)былыстарды табиғи шынды та, оларға араласпай, тікелей абылдау,
зерттеу; эксперимент - шынды ты, )былыстарды ба ылауға, бас аруға
болатын жағдайларда, шарттарда зерттеу; салыстыру - объектілерді
) састығы мен айырмашылығын а ғару, салыстыру əдісі; лшеу - бір
шаманы бас а бір шамаға атынасын аны тау.
Жоғарыда берілген мəтіннен эмпирикалы зерттеулерді əдістеріне
жатпайтынын аны та ыз:
A) ба ылау
B) салыстыру
C) эксперимент
D) лшеу
E) абылдау

10

25. «Мен ғана бармын жəне менi т йсiктерiм. Д ние менi т йсiктерiмнi
кешені» деген.
Жоғарыдағы ағида ай философиялы бағыт а тəн. Д)рыс жауабын
к рсеті із:
A) субъективтiк идеализм
B) объективтiк идеализм
C) диалектикалы материализм
D) дуализм
E) механикалы материализм
Екінші тілде - орыс тілі
26. Марк Фабий Квинтилиан писал: «Есть такие краткие изречения, или
[…], которые всем приятны и всеми употребляются. Такие изречения не
переходили бы из века в век, если бы всем людям не казались истинными».
Вставьте вместо многоточия, заключенного в квадратные скобки, слово,
которое требуется по смыслу
A) софизмы
B) цитаты
C) фразеологизмы
D) алогизмы
E) пословицы
27. Под документом понимается зафиксированная на материальном
носителе информация с реквизитами (элементами оформления),
позволяющими ее идентифицировать. Выделите правильную совокупность
ключевых понятий, на которых строится определение.
A) фиксация, элемент оформления, кодификация
B) идентификация, документ, понимать, элемент
C) документ, понимается, позволяющие, идентификация
D) документ, материальный носитель, информация, реквизит,
идентификация
E) материальный, оформление, идентификация
28. УДК - Универсальная десятичная классификация, применяемая для
систематизации
документов
в
Электронном
Каталоге.
Разветвленная структура классификации позволяет Вам определить
необходимую тематику. Навигация по УДК осуществляется "вверх" и
"вниз" (от более широких понятий к более "узким") по дереву индексов
УДК.
Ссылки типа "смотри" и "смотри также" позволяют двигаться по
тематической
"горизонтали",
показывая
связанные
понятия.
Если Вы не можете отыскать в Классификаторе нужную тему,
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воспользуйтесь "фрагментацией" УДК - "Поиск в УДК по ключевым
словам".
К какому современному понятию можно отнести процесс систематизации
научных документов?
A) детализация
B) герметизация
C) эскалация
D) генерализация
E) квалификация
29. Опираясь на словарные формулировки, закончите предложение: «Вся
сознательная жизнь М. В. Ломоносова была посвящена …»
A) разносторонней научной деятельности
B) созданию церковных сочинений
C) собиранию книг
D) развлечениям
E) самообучению
30. Словарное определение науки включает несколько значений:
1. Система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и
общества и способы воздействия на окружающий мир. // Отдельная
отрасль таких знаний.// Деятельность в той или иной области человеческих
знаний как род занятий.
2. Навыки, знания, получаемые человеком в результате обучения или
жизненного опыта.
3. Урок, назидание, нечто поучительное.
4. Устар.и прост. Обучение.
Определите, к какому из значений относится слово «наука» в примере: «И
дельно! Это, Щука, Тебе наука: Вперед умнее быть. И за мышами не
ходить».И.А. Крылов. Щука и кот.
A) 2
B) 4
C) ни к одному из значений
D) 1
E) 3
О у дайындығын аны тайтын тест ая талды
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Экономикалы теория пəні бойынша тест
Бір д рыс жауабы бар тапсырмалар
Ағылшын тілінде
1. What is the obstacle that economists often face unlike other scientists?
A) It is often impractical to perform experiments in economics
B) It is often difficult to formulate theories in economics
C) It must be addressed subjectively
D) The scientific method cannot be applied to the study of economics
E) Economics cannot be addressed objectively
2. A model in economy can be described as:
A) Theoretical abstraction that cannot be used to explain economy
B) Device that is useful only to the people who created it
C) Realistic and carefully constructed theory
D) Theoretical abstraction with very little value
E) Simplification of reality
3. Any point on a country’s production possibilities frontier represents a
combination of two goods that an economy:
A) Produced in the past using all available resources and technology
B) Can produce using all available resources and technology
C) Will be able to produce in the future with more resources and better
technology
D) Cannot produce in a current time
E) Can produce using some portion of resources and technology
4. Production is efficient if:
A) It is possible to produce more of one good without producing less of another
good
B) The economy is producing at a point inside the production possibilities
frontier
C) The goods are produced using only some of available resources
D) The economy is producing at a point outside the production possibilities
frontier
E) The economy is producing at a point on the production possibilities frontier
5. An economy’s production of two goods is efficient if:
A) It is possible to produce more of one good without producing less the other
good
B) The economy produce at a point outside the production possibilities frontier
C) The goods are produced using only some of society’s available resources
13

D) It is possible to produce more of one good without producing less the other
E) All members of society consume equal portions of the goods
6. The term that indicates ownership, either by individuals or by a business, is:
A) Mixed economy
B) Centrally planned economy
C) Competitive economy
D) Private property
E) Free enterprise
7. This term is used to describe circumstances, where government takes over
ownership of a business:
A) Regulatory capture
B) Competition
C) Deregulation
D) Nationalization
E) Privatization
8. Which of the followings describes the economy operating under a free market
system:
A) Resources are allocated by government decisions
B) Prices change according to changes in the supply and demand for products
C) Prices are fixed by agreements among business leaders and labor unions
D) The government sets the prices of products and the quantity of goods
E) All industries except small business are controlled by the government
9. Competition occurs if:
A) One large business owns all the natural resources needed to produce some
particular product
B) Two or more businesses try to sell the same type of goods or services to the
same customer
C) There is only one producer in economy at a current time
D) One business has the approval to sell the total production of one type of good
or service
E) Government agencies are the only producers of goods or services
10. The function of money, when it figures in cases when the buying and selling
of a commodity are carried out on credit:
A) The means of payment
B) A medium of exchange
C) The measure of value
D) The means of accumulation
E) Worldwide currency
14

11. The first attempts to issue paper money took place in:
A) China
B) Russia
C) France
D) America
E) Britain
12. This category of money includes all physical denominations of coins and
currency, demand deposits, which are checking accounts and NOW accounts,
and travelers' checks:
A) M2
B) M3
C) Q1
D) R1
E) M1
13. A situation in which market supply and demand balance each other and, as a
result, prices become stable:
A) Constant point
B) Coordinates
C) Equilibrium
D) Point
E) Sustainability
14. The rise in prices for materials necessary for the production of goods X, will
cause:
A) Shift the supply curve to the right downwards
B) Shift the supply curve to the left up
C) Shift the demand curve right up
D) Shift of demand curve and supply curve up
E) Shift the demand curve to the left down
15. The term used for a situation when markets are not at equilibrium:
A) Constant point
B) Point
C) Sustainability
D) Coordinates
E) Disequilibrium
16. The issue, which develops when a principal creates an environment in which
an agent's incentives don't align with its own:
A) Profit minimization
B) Costs maximization
C) Expenditure maximization
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D) The principal-agent problem
E) Goods maximization
17. Entrepreneur is a French word invented by the economist:
A) A. Smith
B) David Ricardo
C) Frederick Engels
D) Jean-Baptiste Say
E) Antoine de Montchretien
18. Jean-Baptiste Say pointed out in his own writings that entrepreneurs are
those:
A) who sought out efficient uses of resources and moved them into less
productive areas
B) who sought out efficient uses of resources and moved them into more
productive, higher yield areas
C) who sought out inefficient uses of labor and and moved them into more
inefficient areas
D) who sought out inefficient uses of resources and capital and moved them into
less productive, higher yield areas
E) who sought out inefficient uses of resources and capital and moved them into
more productive, higher yield areas
19. Suppose Yelzat opens his own custom woodworking business. If Yelzat can
build one jewelry box in 35 hours or two gun racks in 70 hours. What is his
opportunity cost of producing one jewelry box?
A) 1 gun rack
B) 2 gun racks
C) 0 gun racks
D) 1/2 gun rack
E) 3 gun racks
20. Suppose the government wants to help low income producers in the clothing
market. The government decides that the best course of action is to establish a
price floor that is below the free market price. What is the likely effect of this
price control?
A) A surplus of clothes.
B) Nothing. Market will remain in equilibrium.
C) A shortage of clothes.
D) Quantity supplied will increase.
E) A shortage of shoes
21. The labor supply curve reflects how_________
A) Wages are attractive.
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B) Workers’ decisions about the labor-leisure trade-off respond to a change in
the wage.
C) Firms’ decisions about the labor-leisure trade-off respond to the quantity of
labor demanded.
D) Firms’ decisions about how the quantity of labor they hire responds to
changes in their opportunities to earn profits.
E) Workers’ decisions about the opportunity cost of labor respond to a change in
the quantity of labor supplied.
22. Which of the following statements is correct? An individual worker’s labor
supply curve________
A) Slopes downward if that person responds to a higher opportunity cost of
leisure by working fewer hours per week.
B) Slopes upward with wages.
C) Is horizontal if that person works the same number of hours per week,
regardless of the opportunity cost of leisure.
D) Slopes downward if that person responds to a higher wage by taking fewer
hours of leisure per week.
E) Can never slope downward.
23. Suppose that nominal GDP is $6,000 and real GDP is $3,000. What is the
GDP price deflator?
A) 300.
B) 150
C) 200
D) 250
E) 125
24. If the consumer price index (CPI) at the end of 1990 was 125 and the CPI at
the end of 2000 was 133, then the rate of inflation over the time period was:
A) 4.8 percent.
B) zero, prices were stable during the period.
C) 8 percent.
D) 5.6 percent.
E) 6.4 percent.
25. It comes from the expansion of ordinary inputs of labor, reproducible capital
and natural resources:
A) Factor productivity
B) Extensive economic growth
C) Economic growth
D) Intensive economic growth
E) Labor productivity
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26. If two countries, A and B, are members of a currency union and there is a
shift in consumer preferences away from the goods of country A and towards
those of country B, then which one of the following would help to offset the
effect of the resulting changes in aggregate demand in A and B on inflation and
unemployment in the two countries?
A) A low degree of capital mobility between the two countries.
B) An increase in government spending in country A.
C) A depreciation in the foreign exchange value of the common currency.
D) A cut in taxes in both countries.
E) High degree of labour mobility between the two countries.
27. Analysis of countries experiencing rapid rates of inflation indicates that
inflation is generally:
A) The result of restrictive macro policy, which pushes up interest rates.
B) Caused by strong labor unions.
C) The result of allowing the money supply to grow too rapidly.
D) Caused by the producers, who rapidly increase production of the goods when
prices go up.
E) Caused by the impulse buying of consumers, who continue to purchase the
same goods even when prices go up.
28. The original Phillips curve illustrates:
A) the positive relationship between output and unemployment.
B) the positive relationship between inflation and unemployment.
C) the positive relationship between inflation and GDP.
D) the trade-off between inflation and unemployment.
E) the trade-off between output and unemployment.
29. Suppose the nominal interest rate is 7% while the money supply is growing
at a rate of 5% per year. If the government increases the growth rate of the
money supply from 5% to 9%, the Fisher effect suggests that, in the long run,
the nominal interest rate should become ______
A) 12%
B) 9%.
C) 4%
D) 16%
E) 11%

18

30. If the nominal interest rate is 6% and the inflation rate is 3%, the real interest
rate is:
A) 3%
B) 6%
C) 2%.
D) 9%
E) 18%

Экономикалы теория пəні бойынша тест ая талды
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Макроэкономика пəні бойынша тест
Бір немесе бірнеше д рыс жауабы бар тапсырмалар
О ыту тілінде - аза тілі
1. Т)тыну бағаларыны индексі
A) Т)тынушылар оржыныны )рамын к рсетеді
B) Инфляция ар ыныны
згеруін, мір с ру )ныны динамикасын
бағалау шін олданылады
C) Бағаларды əр т рлілігі
D) Тауарлар мен ызметтер бағасыны « оржыныны » орташа де гейіні
згеруін к рсетеді
E) Т)тыну тауарларына баға згерістерін аны тайды
F) Aндірушіні т)ра тылығын к рсетеді
G) ЖІA бағасыны де гейін аны тайды
H) Т)тынушылар талғамын ай ындайды
2. На ты ЖІA сипаты:
A) Резиденттерді лесін ескермейді
B) Номиналды ЖІA к лемі мен бағалар индексіне байланысты
C) Номиналды ЖІA-нен əр ашанда лкен
D) Инфляция де гейі ескеріледі
E) Шет ел резиденттерiнi лесін ескереді
F) Т)ра ты бағадағы нім шығару к лемін аны тайды
G) Ағымды бағалар негізінде есептеледі
H) р ашан номиналды ЖІA-гете
3. Aндірістік функция Y = F (К, L) к лемнен спелі айтарымдылығы бар
A) zF (K, L) = Y
B) F (zK, zL) <2zY
C) F (2zK, 2zL) > zY
D) F (zK, zL) <4zY
E) F (K, L) = Y
F) F (2zK, 2zL) <8zY
G) F (zK, zL) = zY
H) F (4zK, 4zL) <2zY
4. Aндірістік функция Y = F (К, L) к лемнен кемімелі айтарымдылығы
бар
A) F (4zK, 4zL) <8zY
B) F (zK, zL) = zY
C) F (8zK, 8zL) >4zY
D) F (10zK, 10zL) >8zY
E) F (K, L) = Y
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F) F (2zK, 2zL) > zY
G) zF (K, L) = Y
H) F (zK, zL) <2zY
5. Мемлекет шығындарыны
суі IS-LM лгісінде келесі
алып келеді:
A) LM исығыны о ға т мен жылжуына
B) LM исығыны солға жоғары жылжуына
C) Тепе-те дік табыс к лемі седі
D) IS исығы солға т мен жылжиды
E) Тепе-те дік пайыз м лшерлемесі т мендейді;
F) IS исығы о ға жоғары жылжиды
G) Тепе-те дік пайыз м лшерлемесі жоғарылайды;
H) Тепе-те дік табыс к лемі т мендейді

згерістерге

6. Ж)мыссызды ты табиғи дəрежесінде:
A) Фрикционды жəне )рылымды ж)мыссызды болады
B) Ж)мысы толы амтымаған жағдай болады
C) ЖІA əлуетті де гейіне ол жеткізіледі
D) Ресурстарды ж)мыспен толы амтумен йлеседі
E) $)рылымды жəне циклды ж)мыссызды болады
F) Функционалды жəне циклды ж)мыссызды болады
G) ЖІA на ты к мегіні əлеуетті к мегімен артта алды
H) ЖІA на ты к лемі əлеуетті к лемінен к п болады
7. Инфляцияны əлеуметтік зардаптары:
A) Фирманы тауар-материалды орлары седі
B) Фирманы тауар-материалды орлары артады
C) $олда бар табыс артады
D) Кедейшiлiк седі
E) Aмір с ру де гейі т мендейді
F) Халы ты сатып алу абілеті т мендейді
G) Шаштаразшы ж)мыссыз алады
H) Т)тыну шығындары седі
8. Ағымдағы операциялар бойынша $аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт к лемі )лғайтылады
B) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
C) Тапшылы аржыландырылады
D) Экспорт аржыландырылады
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E) Импорт к лемі )лғайтылады
F) Импорт а салы салынады
G) Фиксалды саясат ж ргізіледі
H) Экспорт к лемі ыс артылады
9. Валютаны атаулы айырбас бағамы:
A) Екі елді валюталарыны айырбас бағасы
B) Бір елді валюта бірлігінде екінші ел валютасыны бағасы
C) Шетелде ндірілген тауар мен ызметтерді номиналды )ны
D) Тауар мен ызметтерді салыстырмалы бағасы
E) Валюта бағамыны т рі
F) Тауар мен ызметтерді на ты )ны
G) Тауар мен ызметтерді зіндік )ны
H) Екі елді тауарларыны салыстырмалы бағасы
10. Экономикалы су:
A) $орларды кемуі
B) Берілген жылдағы инвестиция сіміні алды ғы жылғы )лтты табыс
сіміне санды атынасын к рсететін жағдай
C) Бір экономикалы циклды басынан екінші экономикалы циклды
басына дейінгі кезе
D) $)лдырау алдындағы ндіріс де гейіні суі
E) Экономикадағы )лтты табысты су тенденциясы
F) Dлтты німні санды )лғаюы жəне сапалы жетілдірілуі
G) Экономиканы барлы салаларында капиталды орлануы
H) Dлтты нім м лшеріні )за мерзімді су тенденциясы
Ағылшын тілінде
11. Transactions included in the GDP:
A) Money transfer from Astana to Almaty from grandmother to the
granddaughter
B) Buying used car from a friend
C) Young family receives childcare allowance
D) Student buys a new pen instead of lost
E) Family buys shares from a broker
F) The firm buys used computers from another firm
G) The entrepreneur is buying a new equipment
H) Family buys an apartment in a new house
12. GDP on income approach includes:
A) Profit of the foreign firms located in the territory of this country
B) Salaries of citizens of the country living abroad
C) Indirect taxes
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D) Profits of foreign firms
E) Net incomes from abroad
F) Salary of foreigners living in the territory of the country
G) Dividends received by residents of the country having shares in foreign
countries
H) Net export
13. Indicators which are included into GDP:
A) Fines for pollution of the atmosphere
B) Police pension
C) The firm’s expenses for the construction of a new building
D) Warden’s salary
E) Grows of commodity inventories of the firm
F) Incomes from drug business
G) Production of households for own final use
H) Income received from the sale of shares
14. Average propensity to consume:
A) The amount of consumption divided by the increase in income
B) The amount of consumption divided by the amount of savings
C) APS = S / Y
D) APC = C / Y
E) Consumption growth in relation to income
F) The amount of consumption divided by all income
G) Proportion of disposable income that households spend on consumer goods
and services
H) Growth of consumption in relation to income growth
15. Marginal propensity to consume:
A) The amount of consumption in relation to all income
B) APC = C / Y
C) The ratio of total consumption to total income
D) The ratio of the increase in savings per unit of disposable income
E) MPC = dC / dY
F) The ratio of growth in consumer spending per unit of disposable income
G) The curve that characterizes the magnitude of consumer spending at a given
level of income
H) The relationship between the change in consumption and the resulting
change in income
16. Transaction demand for money:
A) depends on people's desire to keep their property
B) depends on the amount of accumulated money
C) is due to the need for a reserve of money for force majeure
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D) transactions of a production nature does not depend on the interest rate
E) is caused by the need for money to make transactions of a consumer nature
F) depends on the level of income and the price level
G) depends on the amount of unforeseen household expenditure
H) is conditioned by the desire to invest money in future assets in the future
17. Demand for money on the precautionary motive:
A) is conditioned by desire to ensure in future possibility to dispose a part of the
resources in cash
B) is due to the acquisition of everyday goods
C) depends on the desire to acquire profitable bonds
D) the desire to store cash for unforeseen circumstances
E) depends on the interest rate
F) is due to the presence of multiple risks
G) is due to the interest rate
H) is due to the acquisition of food products
18. In the balance equation of the commodity market are summarized:
A) public expenditure
B) government revenues
C) consumer spending
D) consumer incomes
E) investment costs
F) investment income
G) excess of imports over exports
H) tax receipts
19. The reasons for the economic recovery after the shock of supply in the longrun:
A) Labor shortage
B) unreasonable unemployment, significantly exceeding the natural rate
C) lack of productive capacity in the economy
D) full employment of resources in the economy
E) unemployment, established at the natural rate
F) underutilization by firms of their production capacity
G) Accumulation of unplanned inventory
H) reduction of inventories
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20. Net exports:
A) steady nature balance of economic growth is ensured by saving rate increase
B) The main emphasis is on the organization of production
C) National savings
D) Element of closed economy
E) illustrates elements of open economy
F) sum of all the expenses of the residents of the country for foreign goods, less
the expenses of the rest of the world for the goods of a given country
G) Export minus imports as a result of external operations of country
H) The main emphasis is on population growth
Макроэкономика пəні бойынша тест ая талды
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