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
5B050900

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. "аржы
4. Корпоративтік аржы

«"аржы»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономикалы теория
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.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с(ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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7. - С(ра кітапшасын ауыстыруға;
- С(ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, (ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н(с аларынан болжалған
д(рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате *шін 1
балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе д(рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Экономикалы теория
1. Экономикалы теория зерттейді:
A) Бағаны алыптастыру процесін
B) Техникалар жəне тауар ызметтерін ндіруді тəсілдерін
C) "оғамдағы адамдарды ажеттілігін амтамасыз ету *шін шектелген
ресурстарды тиімді пайдалану туралы ғылымды
D) "оғамны дамуын
E) Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануын
F) Экономиканы бас аруды шаралы жиынтығын
G) 2лтты нары ты дамуын
2. Экономикалы теория зерттейді:
A) "оғамды ндірістегі адамдар арасындағы атынасты
B) 3ндірістік факторларды
C) Адамдарды зара арым- атынасын
D) Шаруашылы ж*йесін ж*ргізуді
E) Адамны оғамға атынасын
3. Барлы экономикалы ж*йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) Айырбас (ны
B) Натуралды шаруашылы ты к*шейту
C) Инвестиция (ю
D) Т(тынушыны (сынысы
E) 3ндірісті (лғайту
4. Мемлекеттік меншікке, орталы тан жоспарлауға негізделген
экономикалы ж*йе:
A) Тауарлы
B) Индустриялды
C) кімшілік-əміршілік
D) Аралас
E) Нары ты
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5. Нары ты кемшілігі:
A) 3згеретін жағдайларға тез бейімделуі жəне икемделуі
B) Тауарлар мен ызметтерді (жымдас ан т*рде ндіруге ынта
тудырмайды
C) Шығындарды азайту жəне пайданы к бейту ма сатымен жа а
технологияларды оперативті олданды
D) Нары е бек пен табыс а ( ы ты кепіл бермейді
E) "оғамда те сіздікті туғызады
F) "оғамды ндірісті əлсіз, икемсіз, абілетсіз кəсіпкерлерден тазартады
G) Шешім абылдауда, келісім жасауда ндірушілер мен
т(тынушыларды тəуелсіздігін
6. Нары ты мəні:
A) 3ндіру, б лу, айырбас, т(тыну жəне сатумен сатып алу ар ылы ж*зеге
асырылатын (йымды -экономикалы атыстар ж*йесі
B) Айырбас айналыс категориялары зара тығыз байланысты жəне
т(рмысты де гейде жай те естіріледі
C) С(раныс пен (сыныс бағаны алай аны тайтыны туралы т*сінік
D) 3ндірушілерді сатуға (сынатын тауарларын а ша к мегімен
айырбастау процесінде туындайтын экономикалы арым- атынастарды
жиынтығы
E) Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде алыптастыру
7. Меншікті е бегімен ндірілген німге байланысты е бек т*рлері:
A) На ты е бекпен
B) Жалдамалы е бекпен
C) леуметтік саяси е бек
D) Жеке шаруашылы е бекпен
E) Абстрактылы е бекпен
F) Жеке е бекпен
G) Жеке німдерді ндіру
8. Тауарды асиеттері:
A) 2лтты нiм, табыс, сауда
B) 3ндірушіні зі т(тынатын е бек німі
C) "оғамны ажеттілігін анағаттандыру асиеті бар зат
D) Т(тыну (нына ие зат
E) Айырбас (нына ие тауар
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9. 3ндіріс факторлары:
A) е бек німділігі
B) жер
C) игіліктер
D) капитал
E) ндіргіш к*штер
10. 2сыныс икемділігі:
A) Баға де гейіні 1 пайызға суіне атысты (сыныс м лшеріні згеруі
B) Табысты салыстырмалы суі кезіндегі с(раныс м лшеріні згеруі
C) Бағаны 1 пайызға згеруіні с(раныс а əсері
D) Табысты (пайызды ) суі кезіндегі с(раныс м лшеріні згеруі
E) Субституттар бағасыны згеруі кезіндегі с(раныс м лшеріні
(пайызды ) згеруі
F) Баға де гейіні 1 пайызға т мендеуіне атысты (сыныс м лшеріні
згеруі
G) Бағаны 1 пайызға згеруі кезіндегі (сыныс м лшеріні (пайызды )
згеруі
11. С(раным за ы əрекет етпейді:
A) Тауарлар тапшылығы кезінде
B) Субсидияларды арттырған жағдайда
C) Сапасыз тауарларды бағасы т мендеген жағдайда
D) Нары тағы сатып алушылар саны азайған жағдайда
E) Нары тағы сатушылар саны арт ан жағдайда
F) Салы тарды к бейткен жағдайда
12. Айнымалы факторды
ндірілген жалпы німні
A) МP
B) Аverage product
C) Тotal product
D) Орташа нім
E) Marginal product
F) ТР

осымша бір бірлігін пайдалана отырып
сімі:

13. Меншік иесіні табысыны т*рі:
A) 2тым
B) Дивидент
C) Пайыз
D) Шығын
E) "ор
F) Т(тыну
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14. Банктік несие т*рі:
A) Коммерциялы несие
B) Халы аралы несие
C) Кəсіпорын несиесі
D) Бір кəсіпорынны несиесі бас аға
E) Тауарға т лемді алдыру
F) Ломбардты несие
15. 3ндіріс к леміні згеруіне байланысты згеріп отыратын айнымалы
( згермелі) шығын:
A) "исығы нім саны абциссасына пареллель болады
B) "исығы нім саны абциссасына перпендикуляр болады
C) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
D) 3нім ндіру процесі басталмастан б(рын пайда болады
E) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
F) "исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
16. 3ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т(ра ты шығын:
A) "исығы нім саны абциссасына пареллель болады
B) "исығы нім саны абциссасына перпендикулярь болады
C) 3нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
D) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
E) "исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
F) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж(мсалады
G) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
17. Б(л оғамны дамуы мен мір с*руі *шін ажетті материалды жəне
рухани игіліктерді (ру процесі:
A) ж(мыс к*ші
B) (рылым
C) ндіргіш к*штер
D) табиғи фактор
E) ндірістік атынас
F) ж(мыс машинасы
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18. Е бек нарығы бəсекеге абілетті болады, егер:
A) Нары м*шелері е бек а ыға əсер етсе
B) Ірі фирмалар тарапынан ғана е бекке с(раным болса
C) Бірдей кəсіби де гейдегі е бек (сынылса
D) Ж(мыс к*ші белсенді емес болса
E) Мемлекет пен кəсіпода ты еш андай əсері болмаса
F) Ж(мыс к*ші белсенді болса
G) Е бек атынасыны субъектілері на ты белгіленсе
H) Мемлекет пен кəсіпода ты ы палы зор болса
19. Т(тыну бағаларыны индексі:
A) Жина а байланысты
B) 3згермейтін ызметтер мен тауарлар жиынына есептеледі
C) Т(тыну шығындарына байланысты
D) Жанама салы тарға байланысты
E) Инвестицияға байланысты
F) "ызметтер мен тауарлар жиынын есептейді
G) "ызметтер мен тауарлар « оржыныны » оташа бағаларыны
сипаттайды
20. AD-AS модельінде экономикалы су к рінуі м*мкін:
A) АS исығыны аралы кесіндісінде
B) Автономды шығындарды азаюында
C) АD исығыны кейнсианды кесіндісінде
D) АS исығыны о ға жылжуында
E) Жиынты (сыныс исығыны о ға жылжуында
F) AS исығыны аралы жəне классикалы кесінділерінде
G) AS исығыны алыпты кейнсианды кесіндісінде
21. Экономикалы цикл фазалары:
A) То ырау
B) Инфляция
C) Циклділік
D) Стагфляция
E) Дағдарыс
F) Жандану
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22. Бағаларды су ар ынына байланысты инфляция т*рлері:
A) гиперинфляция – бағаларды су ар ыныны жылына 200%-дан асуы
B) импортталған инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 100%ға дейін болуы
C) ршімелі инфляция – бағаларды су ар ыныны жылына 200%дейін болуы
D) баяу инфляция – бағаларды су ар ыныны жылына 10%-ға дейін
болуы
E) (лтты инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 10%-дан асуы
F) əлемдік инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 200%-ға
дейін болуы
23. Валюта олдану саласы мен тəртібіне арай б лінеді:
A) Еркін конверсияланатын (толы айтарымды)
B) Баға индексі к мегімен лшенеді
C) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
D) Барлы валюталы операция бойынша (ішінара айтарымды)
E) Бас а шетел валютасына айырбасталмайды
24. Валюта курсыны динамикасына əсер ететін факторлар:
A) Тауар мен ызмет к рсету импорты
B) лемдік нары тағы валюталы сенімділік
C) Инфляцияға арсы саясат
D) 2лтты табысты к лемі мен ндіріс шығындарыны де гейі
E) А шаны на ты сатып алу абілеттілігі жəне елдегі инфляция де гейі
25. Экономикалы суді ар ынымен сипатын келесі факторлар
аны тайды:
A) табиғат ресурстары, жиынты с(раныс
B) нім проблемасыны шешілмеуі
C) негізгі капитал
D) уа ыт тапшылығы
E) шығындарды артуы
F) німні сапасыны т мендеуі
G) бағаны (нсыздануы
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Макроэкономика зерттейді:
A) Елдегі ндіріс к леміні суін
B) Елді аржы-салы ж*йесі мен саясатын
C) Жетілген бəсекелестік жағдайындағы фирмаларды іс-əрекетін
D) Билайн (ялы телефон операторыны нары тағы *лесін
E) 3ндіріс факторларына табыстарды (рылуын
F) Тау-кен кəсіпорындарыны инвестициялы ызметін
G) Нары тағы жағымды жəне теріс сырт ы əсерлерді
2. Экономикалы теориядағы макроэкономикалы талдауы:
A) 3ндірушілерді игіліктерді ндіру к лемі мен тəсілдерін аны тауы
B) 2лтты табыс шамасы
C) Нары тағы с(раныс к лемі
D) Нары ты бағаны алыптасуы
E) Мемлекетті ндіріс факторларыны салааралы б лінуіне атысуы
3. Дж.М.Кейнсті (станымы:
A) Экономиканы мемлекет реттеу керек
B) Экономика ішкі (табиғи) за дарды ы палымен зін- зі реттейді
C) Экономиканы циклды озғалысы кездейсо ты емес, нары
за дылығы
D) Экономиканы дағдарыстан шығару
E) Жеке м*ддені абсолюттендіру, еркін имылға экономиканы негіздеді
F) Экономика əр уа ытта тепе-те дікте болады
4. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Инфляция де гейіні суі немесе (лдырауы
B) 2лтты ндірісті суі немесе (лдырауы
C) Жала ы м лшеріні суі немесе (лдырауы
D) 3ндірушіні шығынын мейілінше т мендету
E) Толы ж(мыспен амтылу мен ж(мыссызды
5. Циклдарды негізгі типтері:
A) Кузнец
B) Китчин
C) Вальрас
D) Пааше
E) Митчел
F) Рикардо
G) Фишер
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6. Жабы макроэкономиканы негізгі субектілері:
A) "ызмет к рсету жəне тауарлар нарығы
B) Шетел мемлекеттері
C) Отанды фирмалар
D) Мемлекет
E) Bй шаруашылы тары
7. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Бағалар де гейі
B) Технологиядағы згерістер
C) А ша айналысыны жылдамдығы
D) Байлы салдары
E) Фирмаларға салынған салы тар
F) Ресурстарға бағалар
G) Пайыз м лшерлемесіні салдары
8. Жиынты с(раныс к леміні
факторлар:
A) Харрод-Домар *лгісі
B) Кейнс *лгісі
C) Клейтон за ы
D) Манделл-Флеминг əсері
E) Кейнс əсері
F) Кобба-Дуглас *лгісі

динамикасына əсер ететін бағалы

9. AS исығына атысты д(рыс болатын т(жырымдар:
A) AS исығыны к лбеуі теріс
B) Баға де гейі мен шығарылым к лемі арасында кері байланыс бар
C) AS исығыны бойымен жылжу жиынты (сынысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
D) "ыс а мерзімде AS исығы о к лбеулі болады
E) Бағалы емес факторлар AS исығын о ға жəне солға жылжытады
10. Т(тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т*зуде:
A) Bй шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес т(тыну
к лемін аны таймыз
B) Bй шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
C) Жина тау мен инвестициялар те дігі б(зылады
D) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
E) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
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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 кем болады
B) "ор жина тары іс ж*зіндегі инвестициялардан арты болады
C) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
D) Фирмалар ндіріс пен ж(мысбастылы ты (лғайтады
E) Тауарлы материалды ор седі
F) Тауарлы материалды ор ыс арады
12. 2сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Баға да, нім к лемі мен ж(мысбастылы та седі
B) Жиынты с(раныс исығы солға-т мен жылжиды
C) 3нім к лемі т мендейді
D) Ж(мысбастылы т мендейді
E) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
13. А ша (сынысын азайту туралы шешім абылдау *шін 2лтты банк:
A) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м*мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м*мкін
C) А ша басып шығаруы м*мкін
D) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м*мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м*мкін
F) Кəсіпкерлік (рылымдарды аржыландыруды арттыруы м*мкін
14. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с(ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Трансакциялы
B) Ескерту
C) Экзогенді
D) Делдалды
E) Транс(лтты
F) С(раныс
15. Т лем балансыны негізгі (рылымыны
A) əлеуметтік есебі
B) капитал озғалысыны есебі
C) елдерді шығаратын тауарларыны есебі
D) орлар есебі
E) экономикалы есебі
F) е бек саныны есебі
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16. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) А шаға тапшылы бай алады
B) А ша нарығында арты шылы
C) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс (сыныстан арты
D) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
E) Игіліктер нарығында арты шылы
17. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Жина тарды азаюы
B) Инвестициялы шығындарды суі
C) Салы тарды к беюі
D) Мемлекеттік шығындарды азаюы
E) Мемлекеттік шығындарды суі
F) Салы тарды азаюы
G) Т(тынушы шығындарыны суі
18. Ж(мыссызды ты экономикалы –əлеуметтік салдары:
A) Ж(мыс а абілеттілік т мендейді
B) "ылмыс жасауға олайлы жағдай туындайды
C) Толы кəсіпкерлікпен амту орын алады
D) Ауылда ж(мыссызды к бейеді
E) Халы ты сатып алу абілеті т мендейді
F) Жастар ж(мыссыз алады
G) Ж(мыстан босап алған ж(мысшыларды біліктілігі жоғалады
19. Экономикадағы с(раныс инфляциясына атысы жо
A) Шикізаттарға шығындарды суі
B) Пайыз м лшерлемесіні ыс аруы
C) Инвестициялы шығынны артуы
D) скери шығынны артуы
E) Халы табысыны жоғарылауы
20. С(раныс инфляциясыны а шалы факторлары:
A) Халы саныны азаюы
B) Нанны арзандауы
C) Мəдениет ызметтері бағасыны т*суі
D) скери шығындарды суі
E) Жол а ысыны суі
F) Трансферттік т лемдер
G) Мемлекеттік бюджет дефициті
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21. Ағымдағы операциялар бойынша "аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Импорт а салы салынады
B) Экспорт к лемі (лғайтылады
C) Экспорт к лемі ыс артылады
D) Фиксалды саясат ж*ргізіледі
E) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
F) Импорт к лемі (лғайтылады
G) Экспорт аржыландырылады
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
B) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
C) Сауда балансыны жай-к*йін бейнелеу
D) Ауыспалы валюта бағамын к теру
E) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
F) Ж(мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
B) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
C) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
D) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
E) Импортты м лшеріне тəуелді
F) 2лтты жина а ша инвестицияға те болады
G) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
H) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
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) "(ны 67,5 доллар болады
B) 7,50 долларға седі
C) 7,50 долларға азаяды
D) 10 долларға т*седі
E) 15 долларға арзандайды
F) 8 долларға т*седі
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25. А елінде капиталды шекті німділігі 1/5, ал В елінде – 1/3. Т(тынуға
шекті бейімділік екі елде де бірдей. Домар *лгісі бойынша на ты нім
ндіруді су ар ыны А елінде:
A) В еліне арағанда 13% т мен
B) В еліне арағанда 1,67% есе жоғары
C) В еліне арағанда 40% жоғары
D) В еліне арағанда 45% т мен
E) В еліні су ар ынынан 40% т мен
F) В еліндегі су ар ыныны 60%-ын (райды
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аржы
1. "аржылы ресурстардағы негізгі орын алатын (нны негізгі
элементтері:
A) табыс
B) əлеуметтік м( таждарға т ленетін жарналар жəне амортизациялы
аударымдар
C) материалды шығындар
D) негізгі орды амортизациясы
E) инвестициялар
2. "аржылы ресурстарды сіруді ма ызды факторлары:
A) неркəсіп ндірісіні материалды - заттай (рылымы
B) шет ел банктеріні салымдары
C) сырт ы экономикалы ызметтен т*сетін т*сімдерді арттыру
D) ор айтарымын арттыру
E) аржылы ресурстарды алыптастыру
3. Валюта ж*йесіні нəтижесінде:
A) оғамды атынастарды дамуына жағдай жасалынады
B) халы аралы е бек б лінісі *шін жағдайлар жасалады
C) экономикалы , саяси, мəдени жəне бас а байланыстар дамиды
D) бір елден бас а мемлекетке экономикалы ресурстарды айта
(йылымы ж*зеге асады
E) ндірісті дамуына жағдай жасалынады
4. "аржылы
механизмнi
(рылымында мынадай
буындарды б ледi:
A) адағалау
B) ба ылау
C) реттеу
D) аржы ресурстарын б лу
E) ндірісте аржылы ресурстарды орналастыру
F) аржыландыру
G) экономикалы к термелеу
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5. "аржы механизіміні (рамы:
A) аржы рыногыны механизімі
B) бағалы ағаздар рыногыны механизімі
C) *й шаруашылығыны аржылы механизімі
D) зейнета ы рыногыны механизімі
E) а ша рыногыны механизімі
F) мемелекет аржысыны механизімі
G) кредит рыногыны механизімі
6. Квазимемлекеттік секторды субъектілері:
A) аралас кəсіпорындар
B) мемлекеттік кəсіпорындар
C) азыналы кəсіпорын
D) сенімдегі серіктестік
E) оғамды бірлестіктер
F) коммуналды меншіктегі кəсіпорындар
G) (лтты компания
7. Шаруашылы ж*ргізуші субъектілерді
ірілендірілген топтары:
A) кредиттік мекемелермен
B) са ты органдарымен
C) мемлекетпен
D) азнашылы пен
E) ор биржасымен
F) салы органдарымен

а шалай

атынастарыны

8. Дəрменсіз кəсіпорындарды айта (рылымдау т мендегідей ісшараларды амтиды:
A) концессия
B) ндірісті технологиялы жағынан негізделген саралауды іс-шаралары
C) жекешелендіру
D) мемлекет иелігінен алу
E) кластерлер
F) мониторинг
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9. Ғылыми жəне ғылыми – техникалы процесті мемлекеттік бюджеттен
аржыландырулар нысандары:
A) бюджеттен тыс орлар есебінен аржыландыру
B) бағдарламалы -нысаналы аржыландыру
C) мемлекеттік бюджет есебінен аржыландыру
D) зін- зі аржыландыру
E) грантты аржыландыру
F) коммерциялы есеп
G) базалы аржыландыру
10. Мемлекетті шығыстарын аржыландыруды əдістері:
A) трансферттік аржыландырулар
B) бюджеттік аржыландыру
C) субвенциялар
D) демеу аржылар
E) шаруашылы есептегі кəсіпорындар мен (йымдарды аржыландыру
F) эмиссиялы аржыландыру
11. Салы салу практикасында м лшерлемелерді т*рлері:
A) айыры шалы ты
B) пайызсыз
C) пропорционалды
D) т(ра сыз
E) м*лік
F) т(ра ты
G) (рамдастырылған
12. Мемлекеттік бюджет б лгіштік функция ше берінде осал ы
функцияларды орындайды:
A) экономиканы мемлекеттік реттеу жəне к термелеу
B) əлеуметтік саясатты аржымен амтамасыз ету
C) т(ра тандыру
D) а шалай аражаттарды орталы тандырылған орларын жасау жəне
пайдалану
E) мемлекет аржысыны орналастыру
F) айта б лу
G) б лу
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13. "аза стан Республикасыны аумағында бюджеттік *дерісі амтамасыз
етіледі:
A) ба ылау тəртібімен
B) əзірлеумен
C) жоспарлаумен
D) бюджетті бір де гейіні екіншісіне беретін трансферттерімен
E) аржы ж*йесіні т(тастығымен
14. Бюджетті шығыстары:
A) трансферттері т*сімдері
B) арыздар келісім-шарттарын жасауға байланысты а шалай т*сімдер
C) мемлекетті аржылы активтерін сатудан т*скен т*сімдер
D) бюджеттік кредиттер
E) аржылы активтерді сатып алу
15. Бюджеттен тыс орлар:
A) бюджет тапшылығын жабуға арналған
B) экономиканы ма ызды салаларын аржымен осымша
аржыландырады
C) экономиканы т(ра тандыру оры
D) мемлекетті ата белгілі ма саттарға пайдаланатын жəне за ж*зінде
немесе нормативті т*рде алыптасуыны бекітілген к здері бар а шалай
ресурстарды жиынтығы
E) мемлекеттік ор
F) əлеуметтік-экономикалы дамуды ажеттіліктерін анағаттандыруға
арналған
16. Мемлекеттік борышты бас аруды əлемдік практикасы мынадай
əдістерді арастырады:
A) айта аржыландыру
B) борышты есепке алу
C) мемлекеттік борышты т леуден бас тарту
D) бағалау
E) жоспарлау
17. Бюджет ше берінде мынадай
алыптасады:
A) орта
B) бірлескен
C) жеке
D) дара
E) жина тау
F) жалпы
G) орланым мен амтамасыз ету
19
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18. Са тандыру категориясыны
аржылы
категориямен орта
згеше белгілері:
A) са ты атынастарыны жалпылама сипаты
B) са ты атынастарыны а шалай сипаты
C) са тандыру ызметіні а шалай орларды жасауға атысуы
D) са ты атынастарыны бір б лігіні міндетті сипатыны болуы
E) са тандыруды оғамды німні (нын айта б луге атысуы
F) са ты атынастарыны атынастарыны кездейсо ты сипаты
G) са ты атынастарыны са ты орлары т*ріндегі сипаты
19. Облигацияларды т*рлері:
A) инвестициялы
B) банктiк
C) ашы
D) кəсіпорындар
E) агенттік
F) ипотекалы
20. Мемлекеттік аржылы реттеуді ж*зеге асыруды алғышарттары:
A) оғамды ндірісті даму *дерісіне мемлекетті аржылы т(т алар
ар ылы араласуы
B) оғам дамуыны объективті экономикалы за дарыны əрекетін есепке
алу
C) к з арастарды білдіретін демократиялы ж*йені болуы
D) аржылы ресурстарды шебер пайдалануды к*нделікті *дерісін
амтамасыз ету
E) макроэкономикалы тепе-те дікке жету
F) мемлекетті аржылы ы пал жасауыны нысандары мен əдістерін
ма сатты жəне дəйекті олдану
21. "азiргi кезде "аза стан Республикасы аржы рыногыны дамыған
инфра (рылымы:
A) Банкаралы есеп айрысуды "аза стан орталығы
B) "аза стан оp биржасы (KASE)
C) «Сам(ры -"азына» (лтты əл-ау ат оры
D) Екінші де гейлі банктер
E) Те ге сарайы мен Кассалы операциялар жəне (ндылы тарды сa тay
орталығын
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22. "аржы рыногы:
A) "аржылы ресурстарды *здіксіз алыптастырып отырады
B) Мемлекеттік жəне бағлы ағаздар (стаушлар тізілімін ж*ргізіледі
C) "аржылы ресурстарды тиімді пайдаланады
D) Мемлекеттік жəне бағлы ағаздар дамуыны бағдарламаларын
əзірлейді
E) Жер табиғат ресурстары
F) Ж(мыc к*шi, т(рғын *й жəне бас а жылжымайтын, рыноктармен етене
байланысты
23. Сырт ы экономикалы ызметті стратегиялы бағыты:
A) валюта рыногын ынталандыру
B) валюта рыногын ке ейту
C) (лтты валютаны айырбасталымдылығына жету ж ніндегі шараларды
əзірлеу
D) (лтты валютаны айырбасталымдылығына жету ж ніндегі шараларды
енгізу
E) валюта рыногын дамыту
24. Сырт ы экономикалы ызметті жетілдіруге жатады:
A) сырт ы экономикалы ызметті орталы тандыру
B) жекешелендіру
C) сырт ы экономикалы ызметті орталы сыздандыру
D) сырт ы экономикалы ызметті реттеу
E) сырт ы рынокты ынталандыру
F) коммерциялы ызметті жетілдіру
25. А шаны (нсыздануына əсер ететін факторлар:
A) нары за дары
B) несие саясаты
C) баға згерісі
D) к ле келі экономика
E) олайсыз т лем балансы
F) ж(мыссызды
аржы
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Корпоративтік аржы
1. Корпорацияны аржысын (йымдастыруды принциптері:
A) Шаруашылы ызметті зін – зі реттеу
B) Экономикалы ма сатта пайдалану
C) Негізгі капиталды (дайы жа арту
D) 3зін – зі аржыландыру
E) 3зін – зі кредиттеу
2. Бас а бизнес (йымдарымен салыстырғанда корпорацияны айры ша
белгілері:
A) Тек мемлекетті тапсырысын орындайды
B) Меншік иелеріне з атынан а шалай нысанда капитал тарта алмайды
C) Меншік иелеріне тəуелсіз ызмет етеді
D) Меншік иелеріне з атынан а шалай нысанда капитал тарту ( ығына
ие
E) Акционерлерді жеке м*лкін тəркілеу м*мкін емес
3. "(нды ағазды пайдаланудан т*сетін табысты алу тəсілдері:
A) бекітілген пайызды т лем
B) эмитенттер
C) меншік иелері
D) кредиторлар
E) акционерлер
4. Есептеу кезе і:
A) аз уа ыт аралығы
B) б лу
C) есептеу уа ыт аралығы
D) несие пайызын т мендету
E) несие пайызын арттыру
F) кіріс алынатын уа ыт аралығы
G) м лшерді азайту
5. "аржылы ызметті ат аруға жауапты кəсіпорынны орталы тары:
A) а ша айналымын бас ару
B) несиелеу
C) шығындар жəне кіріс
D) бюджеттеу
E) инфляциялау
F) ба ылау, талдау
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6. Материалды емес активті зіне тəн белгілері:
A) Жарғылы капиталға жарна ретінде
B) 2за пайдалану
C) Пайда əкелу абілеті
D) А шалай аражат
E) Тегін алғанда
F) Т лем *шін сатып алғанда
G) "арыз аражаты бойынша
7. Негізгі капиталға келесілер кіреді:
A) Материалды емес актив
B) Ая талмаған ндіріс
C) А ша аражаттары
D) Материалды активтер
E) Е бек (ралдары
F) 2за мерзімді аржы инвестициясы
8. Негізгі (ралдарды бағалау т*рлері:
A) алды (н
B) жоғары (н
C) ағымдағы (н
D) алып а келтіру бағасы
E) жеделдетілген баға
9. Айналым аражатыны к*нмен есептелетін нормасына кіреді:
A) Кепілді запас т*рінде болатын уа ыт
B) 3нделетін б(йым ж(мыс орнында жатуы
C) 3ндірістік кезе ні орташа (за тығы
D) 3ндіріс жəне нім сату к лемі
E) Материалды жекелеген т*рі
F) Тікелей ндеу процесі
10. Кəсіпорынны айналым аражат а ажеттілігін аны тайтын
факторлар:
A) 3тімділікке
B) Ба ылау, жоспарлау жəне бас ару практикасына
C) Даяр німді сатуына
D) Кəсіпорын капиталыны (рылымына
E) 3ндіріс пен сату м лшеріне
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11. Компанияны меншік капиталыны (рамына кіреді:
A) Резервтік капитал
B) Б лінбеген пайда(жабылмаған шығын)
C) 2за мерзімді кредиттер
D) "ыс а мерзімді кредиттер жəнезаймдар
E) Шы ан облигациялы займдар
F) Кредиторлы міндеттеме
12. Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:
A) Оны номенклатурасы мен ассортиментіні ауыт уы
B) Негізгі
C) Материалды
D) Негізгі емес
E) 3ндіріс к лемін белгілеу
F) 3ндірісті жəне німсатук леміні згеруі
G) Баға факторы
13. 2йымны барлы шығысы зіндік (нға кіретін келесі шығын
элементтеріне б лінеді:
A) Амортизация нормасы
B) Е бека ы т леу шығыны
C) Негізгі (ралдар амортизациясы
D) "ажеттілікке б лінетін б ліністер
E) 3ндірістік
F) Материалды емес шығын
14. Компанияны таза кірісі бағыттар бойынша б лінеді:
A) Т(тыну оры
B) Жина тау оры
C) Корпоративті табыс салығы
D) Е бека ы т леу
E) Резервтік орға
F) Амортизациялы аударымдар
15. Пайдалылы ты негізгі к рсеткіштеріні топтастырылуы:
A) "олма- ол а шалай аражат ағыныны негізінде есептелуі
B) Таза кіріс
C) Негізгі ызметтен алынған кіріс
D) 3нім пайдалылығыны к рсеткіші
E) Капитал пайдалылығыны к рсеткіші
F) Меншікті капитал
G) "алыпты ызметтен алынған кіріс
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16. Компанияны меншік капиталыны (рамы:
A) резервтік капитал
B) жарғылы капитал
C) кредиторлы міндеттеме
D) ыс а мерзімді кредиттер жəне займдар
E) (за мерзімді кредиттер
F) б лінбеген кіріс (жабылмаған шағын)
17. Резервтік капитал:
A) "оғамны облигациясын теу
B) Кіріс
C) А шалай т лем
D) Бас а к зді есебінен алыптасуы
E) Істен шы ан м*лікті сатудан т*скен т*сімі
18. Т(тыну орына жатады:
A) Есеп айрысу
B) Бас а к зді есебінен алыптасуы
C) Материалды к мек
D) Шығыс
E) Таза пайда
F) Кіріс
G) А шалай т лем
19. Корпоративтік облигация аржы (ралы ретінде білдіреді:
A) "аржы делдалына т ленетін комиссиялы сыйа ыны
B) Салы пен жиын т леуді
C) Инвесторларды пайызды кірісті алдын-ала белгіленген нысанда алу
жəне арызды негізгі сомасын айтаруды амтамасыз етуді
D) Инвесторларға осымша ( ы пен кепілдік беруді
E) Капиталды шоғырландыруға жəне шаруашылы ты т*рлі салалары
арасында оны а шалай нысанда айта б луді
20. детте т тенше жағдайды пайда болуы:
A) кəсіпорынға тиесілі активті экспроприациясы
B) табиғи апаттан
C) мемлекетті араласуынан
D) халы жағдайына байланысты
E) активті сатудан
F) банкротты
G) нім сатудан
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21. Облигациялы арыздарды орналастырумен байланысты шығындар
келесілерден (рылады:
A) дивидендтік т лем
B) кепілмен амту (ны
C) са тандыру шығын
D) пайыздан, облигация бойынша дисконт
E) шығару жəне орналастыру бойынша осымша шығындар
F) аржылы делдалға (андеррайтерге) комисионды сыйа ы
22. Кəсіпорынны аржылы т(ра тылы типтері:
A) жоғары т(ра тылы
B) алыпты т(ра тылы
C) орташа т(ра тылы
D) стандартты т(ра тылы
E) аржылы т(ра сыз жай - к*йі
F) ағымды т(ра тылы
G) т мен орны тылы
23. Бірлесу *шін кəсіпорынды диагностикалау процесінде оны ызмет
етуіні келесі (рылымды аржылы параметрлерге негізгі к іл
аударылуы ажет:
A) міндеттеме (рылымына
B) аржы (рылымына
C) актив жəне капитал (рылымына
D) а ша ағымыны (рылымына
E) инвестиция (рылымына
24. Дағдарыс жағдайында кəсіпорынны аржысын т(ра тандыру
сатыларыны ж*зеге асырылуы:
A) Меншікті аржы ресурсыны к лемін (лғайту
B) "аржыны т(ра тандыруды стратегиялы механизмі
C) 2за кезе де аржы тепе-те дігін амтамасыз ету
D) Меншікті аржы ресурсыны т(тыну ажет к лемін ыс арту
E) "аржыны т(ра тандыруды жедел механизмі
F) "аржыны т(ра тандыруды тактикалы механизмі
G) Т лемге абілетсіздікті жою
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25. "аржы к рсеткішіні экономикалы -математикалы моделіні
(рылымды сатысы:
A) Келтірілген пайданы е жоғары м лшері
B) "аржы к рсеткішіні на ты болжанған ы тимал серпінін талдау
C) "аржы к рсеткішіні келешектегі ы тимал серпінін талдау
D) О тайлы н(с аны та дау
E) Ағымдағы шығынны е аз м лшері
F) "аржы к рсеткіші болжамыны на ты н(с асын əзірлеу
Корпоративтік аржы
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