рметті студент!

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

пəндері бойынша кестеде

Маманды
шифры

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5B050600

«Экономика»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Микроэкономика

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Микроэкономика

2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші 'шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.

2

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

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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Экономика ағидалары
1. Экономиканы %йымдастыруды негізгі мəселесі арастырады:
A) андай игіліктерді ндіруді
B) ажеттіліктерді анағаттандыру ма сатындағы шаруашылы іс-əрекетті
C) оларды андай к лемде ндіруді
D) аталған мəселелерді жиынтығын
E) алай ндіруді
F) андай м лшерде нім ндіруді
2. ,дайы ндiрiстi жай ндiрiстен айырмашылығы:
A) т%тыну немесе айырбас %нын жасауда
B) згешелігі жо
C) экономика салаларыны зара байланысында
D) ндіріс процесіні %за мерзімді іске асуында
E) оғамды ндірісті арастыру əдістері згешелігінде
F) ндiрiстi 'здiксiз айталану процесiнде
3. Меншікті аны тамасы:
A) Адамдарды субъективтік м'дделерін жəне сана-сезімдерін аны тайды
B) Материалды игіліктерді айырбастау ж ніндегі атынастар
C) Адамдарды арасындағы меншік иесін аны тайтын атынастар
D) Адамға байланысты туындайтын арым- атынас
E) Адамдарды ндіріс-к%рал жабды тарын иемдену, пайдалану
атынастарын экономикалы жағынан ж'зеге асыру
F) 0ндірілген е бек німдерін жəне ж%мысшы к'ші иелері
4. Т мендегі т%жырымдаманы д%рысы:
A) экономикалы за дар объективті т'рде əрекет етеді, адамдар оларды
танып-біліп, з тəжірибесінде пайдаланады
B) экономикалы за дар адам санасына тəуелді, адамдар оларды
белгілейді
C) табиғат за дарына % сас
D) экономикалы жəне табиғат за дары
E) экономикалы за дар табиғи за дардан ерекше ызмет етеді
F) % ы ты за дарға % сас
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5. Рынокты инфра %рылым дегеніміз:
A) рынок элементтерiнi реттелуi
B) ндірістік факторлар нарығы
C) рынокты басты элементтерiнi iшкi %рылысы
D) тауар айырбасын ж'зеге асыратын нары
E) рынок а атыс ан адамдарды мамандығы бойынша здiгiнен реттелуi
F) рынокты атынасты ызмет етуiн табысты амтамасыз ететiн
%йымды - % ы ты формалар жиынтығы
G) жергілікті ызмет к рсету нарығы
6. Нары ты экономиканы принциптері:
A) Баға калыптастыру еркіндігі
B) Тауарлар мен ызметтерге бағаны мемлекеттік реттеу
C) Мемлекетті экономикалы секторларын жекешелендіру
D) Тауар ндірушілерді мемлекеттік олдау
E) Интенсивті ндіріс
F) Экономиканы толы тай орталы тан бас ару
7. Меншiк:
A) Жеке иелігіне пайдалану 'шін атынасты ж'зеге асырады
B) Материалды игіліктердегі з ажеттіліктерін анағаттандыру
C) Материалды игіліктерді билеу процесі
D) Иелік ету,пайдалану, бас ару % ы тарын іске асырады
E) Игіліктерді иемденуге байланысты адамдар арасындағы атынастар
F) Игіліктерді ндіру жəне пайдалану шарттары туралы адамдар
арасындағы атынастар
8. Бəсекелік нары а сай келмейді:
A) жетілген бəсеке
B) нары а еркін ену
C) монополистік бəсеке
D) монополия
E) нары а еркін ену жəне шығу
F) бəсекені болуы
G) еркін баға ою
9. Бағалы емес конкуренция- б%л:
A) ндірісті ыс артылуы
B) с%раныс пен %сынысты т мендеуі
C) нары ты бағаны т мендеуі
D) німні ерекшелігі
E) жарнама
F) тауар ндіруге кететін шығындарды т мендеуі
G) бағаны жасанды жоғарылату
5
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10. Жиынты %сыныс исығы:
A) бағалы факторларды əсері исығыны бойымен озғалу кестесі
ар ылы к рсетіледі
B) бағалы емес факторлар солға немесе о ға озғау ар ылы згеріске
келтіреді
C) баға мен ндірілген Ж,0 арасындағы атынастарды сипаттайды
D) экономикалы цикл
E) баға мен на ты Ж,0 арасындағы атынастарды сипаттайды
11. Ж,0 дефляторы:
A) номиналды Ж,0- номиналды Ж,0 -ге атынасы
B) номиналды ЖІ0- на ты Ж,0 -ге атынасы
C) номиналды Ж,0- на ты Ж,0 -ге атынасы
D) базисті жылға арағанда есеп беру жылындағы німні баға бірлігіні
згеруін к рсетеді
E) бағалы индекс, экономикадағы белгіл бір уа ыт мерзіміндегі тауар
жəне ызметтерді бағалар згеруін лшейді
12. 7осымша %н толығымен табыс ретінде пайдаланылатын %дайы ндіру
нысаны:
A) экономиканы ркендеуі кезінде
B) %дайы ндірісті арапайым т'рінде
C) т%ра ты экономика жағдайында
D) ндірісті %лдырауы кезінде
E) жай %дайы ндірісте
F) экономикалы дағдарыс кезе інде
G) осымша %н табыс ретінде алынбайды
13. Фирманы %за мерзімді ызметі:
A) олданыстағы е бекті к лемі ғана згеретін кезе ді
B) т%ра ты жəне ауыспалы шығындарды аны талу кезе ін
C) ндіріс к'шіні згермейтін кезе ін
D) барлы ресурстарды к леміні згеру кезе ін
E) барлы шығындар ауыспалы болатын кезе ді
F) олданыстағы шикізат к леміні згеретін кезе ін
G) шығындарды т%ра ты болатын кезе ін
14. Жала ыны
ойылымын аны таудағы дискриминациясы негізгі
критерий орын алғанда есептеледі:
A) лауазым
B) аума
C) %лтшылды
D) дін
E) бір мезгілдік зат
6
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15. Меншікті экономикалы мазм%ны:
A) Айырбасты ж'зеге асыру
B) Фирма барынша к п пайдаға кенеледі
C) Табыс алуға м'мкіндік жасайды
D) Жерден мол нім алу 'шін дейді
E) 7алаған бағасына сатады
F) Жерді %нарлығы артады
G) Бас ара алмайды
16. А0К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) К'рделі ирек тəсіл, к'рделі ирексіз тəсіл
B) Жер жырту тəсілі
C) 7арапайым ирек тəсіл
D) Сілтесіздендіру тəсілі
E) 7арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
F) 7опару тəсілі
17. Ж,0 шығындар бойынша есептеледі:
A) инвестициялар
B) меншіктен пайда
C) жала ы
D) пайда
E) рента
F) пайыз
18. Экономикалы %былыстарды талдау (анализ) əдісі:
A) Жалпы
B) Жалпы білім ар ылы жіктеу
C) На ты жағдайды сараптау
D) Жекелеген %былыстарды зара əрекеттерiн зерттеу
E) 7%былыстарды жеке элементтерге б ліп зерттеу
19. Дж. Кейнсті теориясына сəйкес, экономиканы
байланысты:
A) Саяси факторларға
B) Инвестициялы шығындарды т%ра сыздығына
C) Климатты факторларды əсер етуіне
D) Техникалы дамуды т%ра сыз дамуына
E) ,сынысты динамикасына əсер етуші факторларына
F) Табиғи факторларды əсер етуіне
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20. Экономикадағы циклды
жатады:
A) Табиғи апаттар
B) Саяси 'дерістер
C) Кəсіпорынны алыптасуы
D) Т%тыну
E) Соғыстар
F) Инвестициялау
G) Жина тау
H) А ша массасы

згеріске алып келетін ішкі факторларға

21. Бағаны су ар ыны т%рғысынан инфляцияны т'рлері:
A) %рылымды
B) %ш ыр
C) басылы ы
D) с%раныс
E) баяу
22. Ж%мыссызды ты жа сы жағы:
A) біліктілікті жоғалту
B) ж%мысбастыларды ж%мыстағы тəртібіні жоғарылауы
C) отбасыны , халы ты мір с'ру де гейіні т мендеуі
D) %лтты психикасыны б%зылуы
E) экономикалы потенциалды толығымен пайдаланбау
23. Жылжымайтын м'лікті кепілдікке алатын %за мерзімді а шалы несие:
A) ипотекалы несие
B) инновацилы салы
C) т%тынушылы несие
D) мемлекеттік несие
E) ыс а мерзімдік ипотека
F) банктік несие
G) %за мерзімдік ипотека
24. Айналыстағы а ша к леміні суіне тікелей əсер етеді:
A) а ша айналымыны жылдамдығыны т мендеуі
B) шығарылатын нім нарығындағы инфляция артуы
C) шығарылатын нім саныны азаюы
D) а ша айналымыны жылдамдығыны суі
E) олма- ол а шасыз есепті суі
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25. Еркін сауда саясаты – б%л:
A) А ша %сынысыны к беюі, жиынты шығындар мен
ж%мысбастылы тарды к лемін к бейту 'шін несиені арзандауы
B) Кедендік тарифтерді болмауы
C) 0німдерді сату мен əскери бағытталған %ралдар
D) Экспортты жəне импортты субсидияларды жəне квотаны болмауы
E) Шетелдік бəсекеден %лтты экономиканы орғауға бағытталған саясаты
F) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
G) Шектелмеген сырт ы сауда саясаты
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Ағымдарға кірмейді:
A) Белгілі к'ндегі а ша сомасы
B) ,лтты байлы
C) Бір айдағы шетелден келген туристерді саны
D) Бір то сандағы ел экономикасындағы инвестиция
E) Мемлекет бюджетіні тапшылығы
F) Ағымдағы жыл ішіндегі ндірісті м лшері
2. Т%тыну бағасыны индексі:
A) 7ызметтер мен тауарлар « оржыныны » орташа баға де гейіні
згеруін сипаттайды
B) Т%тыну шығындарына байланысты
C) Жанама салы тарға байланысты
D) 7ашанда икемді
E) Жина а байланысты
3. ,лтты табысты негізгі компоненттері:
A) Бір жылда ндірілген нім к лемі
B) 7ор жəне байлы
C) Т,0 – жеке салы тар
D) Фирмалар пайдасы
E) Ренталы т'сімдер
F) ЖІ0 – амортизацияны т лемдері
4. Шығындар əдісі бойынша ЖІ0 есептеуде олданылады:
A) Корпорациялар пайдасы
B) Мемлекет шығындары
C) Амортизация
D) Жанама салы тар
E) Т%тыну шығындары
5. Т%тыну бағаларыны индексі:
A) Теріс шама
B) Статистикалы к рсеткіш
C) р жылға есептеледі
D) Инфляциямен байланысты
E) Пайыз м лшеріне тəуелді
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6. Жалпы ішкі нім:
A) Барлы ндірілген німдер мен ызметтерді осындысы
B) Макроэкономикалы к рсеткіш
C) 0зіндік %н осындысы
D) Жалпы капитал ор салымыны %ныны осындысы
E) Т%тынылған німдер мен ызметтерді осындысы
7. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) А ша айналысыны жылдамдығы
B) Технологиядағы згерістер
C) А ша %сынысы
D) Ресурстарға бағалар
E) Бағалар де гейі
F) Пайыз м лшерлемесіні салдары
G) Байлы салдары
8. Жиынты с%раныс к леміні
факторлар:
A) Шерман за ы
B) Кобба-Дуглас 'лгісі
C) Харрод-Домар 'лгісі
D) Кейнс əсері
E) Пигу əсері
F) Клейтон за ы
G) Кейнс 'лгісі

динамикасына əсер ететін бағалы

9. AD исығына атысты ате т%жырымдар:
A) AD исығы Р мен > арасындағы тура тəуелділікті бейнелейді
B) баға де гейі мен шығарылым к лемі арасында кері байланыс бар
C) А ша %сынысы ыс арғанда, AD исығы солға жылжиды
D) AD исығы т мен о ға бағытталған
E) AD исығыны бойымен жылжу жиынты с%ранысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
F) AD исығыны к лбеуі теріс
10. Кейнс кресі 'лгісіндегі іс ж'зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) 7ор жина тары іс ж'зіндегі инвестициялардан арты болады
B) Фирмалар ндіріс пен ж%мысбастылы ты %лғайтады
C) Жиынты с%раныс жиынты %сыныстан арты болады
D) Тауарлы материалды ор ыс арады
E) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
F) Жиынты с%раныс жиынты %сыныстан кем болады
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11. Т%тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т'зуде:
A) Жина тауды е 'лкен де гейіне сəйкес н'ктелерді аны таймыз
B) >й шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне те болатын
н'ктелер аны талады
C) >й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
D) Инвестициялы с%ранысты згеруі бай алады
E) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
12. ,сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Жиынты с%раныс исығы солға-т мен жылжиды
B) 0нім к лемі т мендейді
C) Жиынты %сыныс седі
D) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) Баға седі
F) Баға да, нім к лемі мен ж%мысбастылы та седі
G) Ж%мысбастылы т мендейді
13. Дж.М. Кейнс бойынша а шаға с%ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Трансакциялы
B) Транс%лтты
C) Экзогенді
D) Ескерту
E) Делдалды
F) С%раныс
14. А ша %сынысын азайту туралы шешім абылдау 'шін ,лтты банк:
A) Кəсіпкерлік %рылымдарды аржыландыруды арттыруы м'мкін
B) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м'мкін
C) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м'мкін
D) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м'мкін
E) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м'мкін
15. Тепе-те дік пайыз м лшерлемесі мен а ша массасыны ауыт уы
байланысты:
A) А ша %сынысыны згеруіне
B) Табыс де гейіні згеруіне
C) Банктік резерв нормасына
D) Т%тыну шығындары мультипликаторына
E) Мемлекеттік сатып алу шығындарына
F) А ша нарығындағы экзогенді айнымалыларға байланысты
G) 7ор жинағына
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16. IS исығын %руға негіз болатындар:
A) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
B) ЖІ0=Т,0=,Т
C) Жиынты шығындар 'лгісі
D) Бағаларды бекітілген де гейі
E) Кейнс кресі
F) 0те икемді жиынты %сыныс
G) А ша нарығындағы а шаға с%раныс
17. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н'ктелерде:
A) А ша нарығында арты шылы
B) А шаға с%раныс оған %сыныстан к п
C) Игіліктер нарығында арты шылы
D) А ша %сынысы оны с%ранысынан к п
E) Тауарлар мен ызметтерге с%раныс %сыныстан арты
F) А шаға тапшылы бай алады
G) ,лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
18. Экономикадағы с%раныс инфляциясына атысы жо
A) Халы табысыны жоғарылауы
B) Пайыз м лшерлемесіні ыс аруы
C) скери шығынны артуы
D) Инвестициялы шығынны артуы
E) Энергияға шығындарды суі
F) Салы ты азаюы

%былыс:

19. Толы ж%мысбастылы кезіндегі ж%мыссызды ты т'рлері:
A) Табиғи ж%мыссызды
B) 7%рылымды ж%мыссызды
C) Жасырын ж%мыссызды
D) Циклды жəне фрикционды
E) Фрикционды ж%мыссызды
20. 0ндірісті орташа шығындарыны су себептері:
A) Жиынты %сынысты суі
B) Жиынты с%ранысты суі
C) Ресурстар бағасыны т мендеуі
D) Салы тарды суі
E) Е бек німділігімен амтамасыз етілмеген номиналды жала ыны
суі
F) Ресурстар бағасыны суі
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21. Ағымдағы операциялар бойынша 7аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Фиксалды саясат ж'ргізіледі
B) Импорт к лемі %лғайтылады
C) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
D) Экспорт к лемі %лғайтылады
E) Экспорт аржыландырылады
F) Экспорт к лемі ыс артылады
G) Импорт а салы салынады
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
B) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т'сетін барлы т'сімді
к рсету
C) Сауда балансыны жай-к'йін бейнелеу
D) Ж%мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
E) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
F) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д%рыс:
A) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
B) Импортты м лшеріне тəуелді
C) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді %райды
D) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
E) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
F) Сауда балансыны сальдосы міндетті т'рде н лге те
G) Таза экспортты м лшері %лтты кіріске тəуелді
H) ,лтты жина а ша инвестицияға те болады
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) р маркадан 5 центке кемиді
B) 10 долларға т'седі
C) 7,50 долларға азаяды
D) 15 долларға арзандайды
E) 15 долларға седі
F) 7%ны 67,5 доллар болады
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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 еліні су ар ынынан 40% т мен
C) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
D) В еліндегі су ар ыныны 60%-ын %райды
E) В еліндегі су ар ыныны 3/5 б лігін %райды
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Кəсіпорын экономикасы
1. Экономикалы суді интенсивтік факторлары:
A) шығындарды арастыру
B) техника мен технологияны жетілдіру
C) ж%мыс к'шіні сапасын арттыру
D) жа а технологиялар игеру
E) ж%мыс к'шіні саныны суі
2. Бюджет саясатында пайдаланылатын негізгі т'сініктер:
A) Т'сімдер
B) 0німні сапасы
C) 0зіндік %н
D) Сату рентабельділігі
E) Е бекті орғау
3. 0неркəсіптік кəсіпорынны функциялары:
A) т%тынушыдан німді алу
B) салы тарды т леу
C) экономикаға згерістер енгізу
D) т%тынушыға німді жеткізу жəне сату
E) ндірісті автоматтандыру
4. 0ндірістік кəсіпорынны ма ызды міндеттері:
A) тарихи деректерді зерттеу
B) шығару %ны бойынша есеп жасау
C) оршаған ортаны орғау
D) кəсіпорын т%тынушыларын жогары сапалы німдерімен амтамасыз
ету
E) кəсіпорын персоналдарын жала ымен амтамасыз ету алыпты, е бек
жағдайын алыптастыру д%рыс болуы жəне кəсіби осу м'мкіндіктерін
арастыру
5. 7оғамды ндірісті экономикалы тиімділігіні ма ызды
к рсеткіштері:
A) ор сыйымдылығы
B) нім к лемі
C) нормативтік коэффиценті
D) е бек сыйымдылығы
E) капитал сыйымдылығы
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6. 0ндіріс тиімділігін арттыру жолдары:
A) ндіріс цикліні %за тығын арттыру
B) німні материал сыйымдылығын т мендету
C) е бек німділігін арттыру
D) німні ор сыйымдылығын т мендету
E) табиғи ресурстарды 'немсіз пайдалану
7. Негізгі капиталға жататындар:
A) жер телімдері
B) шикізаттар
C) тасымалдау %ралдары
D) дайын нім
E) отын
8. Негізгі %рал-жабды тарды пайдалануды талдау 'шін
к сеткіштер:
A) ормен жара тандырылуы
B) интенсивті ж%мыс істеу коэффициенті
C) ор айтарымдылығы
D) айналымны ж'ктелу коэффициенті
E) ор сыйымдылығы
F) бір айналымны %за тығы
G) шығынны су коэффициенті

олданылатын

9. Минералды пайдалы азбалар:
A) Металл емес шикізат
B) 7%рылыс материалдары
C) 7ара металл
D) К мір
E) М%най
F) Газ
10. Айналым орларыны негізгі ордан ерекшелігі:
A) бір ндірістік циклде толығымен т%тынылады
B) сапалы та, табиғи да тозуға %шырайды
C) зіні табиғи – затты нысанын згертеді
D) оларды %ны дайын німге толығымен ауысады
E) сапалы тозуға %шырайды
F) бірнеше ндірістік циклге атысады
G) оларды %ны ндірілген німге біртіндеп ауысып отырады
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11. Айналым орына жатады:
A) оймадағы дайын німдер
B) алдағы мерзімде орын алатын шығындар
C) кəсіпорынны ғимараттары
D) кредиторлы арыздар
E) нім ндіру барысында пайдаланылатын %рал-жабды тар
F) нім ндіруге ажет машиналар мен станоктар
12. Ж%мысшылар:
A) технологиялы процеске ызмет к рсетеді
B) біліктілік де гейі жоғары мамандар
C) экономикалы ж%мыстарды іске асырады
D) бас арушылы ызметтерді іске асырады
E) ж ндеумен, ж'кті, жолаушыларды тасымалдаумен, материалды
ызмет к рсетумен айналысады
F) инженерлік-техникалы ж%мыстарды іске асырады
13. 0німді шығару к лемін
аны тау əдістері:
A) натуралды
B) неркəсіптік
C) ндірістік
D) кəсіптік
E) со ғы
F) алғаш ы

лшеу бірлігіне байланысты

ндірілімді

14. Кесімді е бека ы:
A) ызмет к рсетуге кеткен уа ыт а байланысты
B) е бека ы кесімді баға оюдан шығарылған німні саны мен сапасына
байланысты болады
C) е бек жағдайына байланысты
D) нім бірлігіні кесімді бағаламасымен аны талады
E) на ты ж%мыс істеген уа ытына айлы пен есептеледі
15. Мерзімдік е бека ы:
A) е бек лшемі орындалған ж%мыс к леміне байланысты
B) кесімді бағалама бойынша т лемнен жəне санды , сапалы
к рсеткіштер 'шін сыйа ыдан %ралады
C) жоғары бағалама бойынша арастырылған ж'йе
D) тарифтік м лшерлемеге сəйкес есептеледі
E) нім бірлігіні кесімді бағасына сəйкес есептеледі
F) е бек лшемі ж%мыс істеген уа ыт а байланысты
G) на ты ж%мыс істеген уа ытына айлы пен есептеледі
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16. 7аржылы инвестициялар:
A) ндірісті ке ейтуге аражат б лу
B) ндірісті дамытуға а ша б лу
C) к'рделі %рылыс а салым салу
D) облигация сатып алу
E) акция сатып алу
F) жа а техника мен жəне %рал жабды тар сатып алу
G) ндірісті %лғайтуға салым салу
17. Инвестициялы жобаларды тиімділігін сипаттайтын к рсеткіштер:
A) табыстылы ты ішкі м лшерлемесі
B) таза келтірілген %н
C) таза пайда
D) келтірілген шығындар индексі
E) рентабельділік
F) айналымдылы коэффициенті
G) ор айтарымдылығы
18. 0неркəсіпте німні зіндік %нына баға беруде олданылатын
к рсеткіштер:
A) тауарлы німні толы зіндік %ны
B) німні белгілі бір б лігін дайындау
C) техникалы амтамасыз ету ызметтерін орталы тандыруға арналған
шығындар
D) алғаш ы капитал салымдары мен айналым аржылары
E) тауарлы німні 1 те гесіне ша ан шығыны
F) цехтарды , учаске мен ж%мыс орындарыны технологиялы жағынан
мамандандырылуы
19. 0згермелі (айнымалы) шығындарға жататындар
A) Электр уатын есептеуіш %ралдарсыз т леу шығындары
B) Са тандыруға кететін шығындар
C) Кəсіпорын басшыларыны жала ысы
D) Отын, жанар-жағармай сатып алуға кететін шығындар
E) Шикізат сатып алуға кететін шығындар
F) Ж%мысшыларды жала ысы
20. Маркетинг аясында ж'зеге асырылатын ма саттар:
A) на ты с%раныс пен анағаттандырылмаған м% тажды ты аны тау
B) нары ты кешенді зерттеу
C) айналмалы ор %рылымын зерттеу
D) %рал-жабды тарды мерзімімен пайдалану
E) е бек а ыны т леуді мерзімін білу
F) негізгі ндіріс орын арастыру
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21. 0ндірістік циклді %за тығын ыс артуды жолдары:
A) жалпы к лемі ндіріс к лемі мен нім ткізілуіне жəне шығындарды
%рылымына тікелей байланысты шығындарды есептеу
B) ндірістік процесті кешенді механикаландыру мен автоматтандыру,
ндірісті толассыз ж%мыс істеуін арттыру
C) шығарылатын німдер конструкциясы жəне ндірісті %йымдастыруды
жетілдіру
D) абылданған жəне шығарылған ж%мыскерлерді ескергенде белгілі бір
к'ндегі немесе сандағы ж%мыскерлерді тізімдік %рамын санау
E) азіргі жағдайдағы баға индексін есептегендегі машиналар мен %ралжабды тар %нын есептеу
F) технологиялы ба ылауға озы əдістерді енгізу жəне оны
технологиялы операцияларды орындалу мерзіміне сəйкес ж'ргізу
22. Бəсекеге абілеттілікті бағадан тыс факторлары:
A) логистиканы тиімді %йымдастыруды ар асында шығынды азайту
B) негізгі орды уа тылы жа артып отыру
C) шикізатты арзан бағаға сатып алу
D) тауарды сат аннан кейінгі ызмет к рсету
E) тауарлы марка
F) жарнама
23. 0ндірістік функцияны негізгі орта асиеттері:
A) ндіріс к лемі олданылатын ресурстарды к леміне, сапасына
байланысты
B) белгілі бір нім к лемін шығару 'шін олданылатын факторларды бір
бірімен алмастыруға жəне толы тыруға болмайды
C) ндірілетін німні максималды к лемі мен берілген технология
де гейіндегі ндіріс факторларыны физикалы к лемі арасындағы
тəуелділікті сипаттайтын функционалды зара байланыс
D) ндірістік функция бір нім к лемін алу 'шін ндіріс факторларын
олдануды тиімді балама н%с аларын сипаттайды
E) ндірістік функция факторларды əрбір берілген 'йлесімінде німні
максималды к лемін шығаруды сипаттайды
F) ндірісте олданатын белгілі бір факторлар т%ра ты болмаса, онда
бас а бір факторды к лемін згерту ар ылы нім к лемін арттыруды
шегін аны тай алмаймыз
G) ндірістік функция белгілі бір тауарды т'ріне бағынады
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24. Табыстылы к рсеткіштерін талдау міндеттері:
A) табысты б лу бағыттарын, пропорцияларын жəне тенденцияларын
зерттеу
B) нім бағасын аны тау, кəсіпорынны ндірістік уатыны згеру
н%с аларын есептеу
C) т%ра ты табыс атарына жат ызылған жеке баптар бойынша нім
шығару
D) нім ткізуден т'сетін табыс сомасын есептеу
E) табыс табу 'шін шығындарды %лғайту
F) табыс а əсер ететін факторларды əсерін аны тау жəне санды лшеу
G) осымша табыс алатын жағдайларды арастыру
25. Кəсіпорынны т леуге міндетті шығындары:
A) нім ндіру, ызмет к рсетуге байланысты шығындар
B) ж%мысшыларды əлеуметтік жағдайын жа сартуға байланысты
шығындар
C) т%тыну шығындары
D) міндетті орларды %руға атысты шығындар
E) нім ндіріп, оны ткізуге байланысты шығындар
F) салы жəне салы ты т лемдер
G) жəрдем беру, айырымдылы ма саттарға байланысты шығындар
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Микроэкономика
1. Экономикалы ж'йе келесі с%ра тарды шешеді:
A) Кім 'шін ндіреміз?
B) 7ашан? Неліктен? Кім?
C) 7андай дəрежеге жетеміз?
D) 7ашан ндіреміз?
E) 7ай жерде ндіреміз?
2. Жетіспеушілікті болу себебі, адамзат алауы:
A) Объективті
B) Субъективті
C) На ты шектеусіз
D) Талғамсыз
E) 7анағаттандыратын заттарға арағанда те т мен
F) Табиғи за дылы а бағынады жəне на ты шектеусіз
3. Позитивтік талдау б%л:
A) Экономиканы ағымдағы процестерге т'сінік береді
B) Нары тепе-те дігін зерттейді
C) 7алай болу тиіс с%рағына жауап береді
D) Санды талдау
E) Баға де гейін талдайды
F) Сапалы талдау
4. Егер X жəне Y тауарларыны иылыс ан икемділігі 0,81-ге те болса,
онда:
A) Бір - бірін ауыстырмайтын тауарлар
B) бір тауар бағасыны т мендеуі екінші тауарға т%тынуды сіреді
C) Екі тауар бір-бірін алмастыратын тауарлар
D) Екі тауар бір-біріне м'лдем атынассыз
E) Бірін -бірі толы тыратын тауарлар
F) Олар субституттар
G) Х жəне У тауарлары- алмастырғыштар
5. Егер табысты т мендеуі тауарға с%ранысты сірсе, онда б%л тауар:
A) Т менсапалы
B) Мезгілдіктауар
C) Толы тырушы
D) Сапасынашар
E) Комплементтертауары
F) Сəнкойтауар
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6. Сіз 100 тенге ж%мсай аласыз, пицца бағасы 70 те ге, ал Кока-Кола
бағасы 40 те ге. Б%л игіліктер жиынтығыны айырмасызды
исығы
орналасады:
A) Бюджеттік т'зуден жоғары
B) Бюджеттік т'зуден жоғары о ға арай
C) Бас а координаттар ж'йесінде
D) Бюджеттік т'зуде
E) Жауап а а парат жеткіліксіз
F) р дайым т'зуді астында
7. Жалпы пайдалылы седі, егер шекті пайдалылы :
A) О мəнді болса
B) Теріс болмаса
C) 7ыс арса
D) 0ссе
E) 0згермейді
F) Жай ар ынмен седі
G) Теріс шама болады
8. Бюджеттік шектеу к лбеуі:
A) Екі тауарды салыстырмалы нары ты бағасын к рсетеді
B) О болады жіне табысты к%рделілігімен аны талады
C) Жеке табыс к'рделілігімен аны талады
D) Сызы ты бюджеттік шектеуге айнымалы болады
E) Екі тауарды бағалы икемділігі ар ылы аны талады
F) Бір тауарға атысты екінші тауарды салыстырмалы бағасы
G) О болады
9. Талғамсызды исығыны кез келген н'ктесінде:
A) Т%тынушы е жоғары пайдалылы а ие болады
B) Базистік, ( ткен) мерзімні бағаларымен к рсетілген
C) Жоғарыдағыларды барлығы д%рыс емес
D) Базистік кезе дегі бағаларыны ағымдағы т%тыну %нын бағалау
E) На ты табысты есептеу 'шін белгіленген табысты бағалар индексіне
б лу
10. ,сыныс исығыны солға арай жылжу себебі:
A) С%раныс ыс аруынан
B) Барлы жағдайда
C) С%раныс артуынан
D) 0ндірушілер саныны азаюынан
E) 0ндіріс факторларына деген бағаны суінен
F) ,сыныс ыс аруынан
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11. Масштаб эффектісі сипаттайды:
A) Орташа ауыспалы жəне орташа валды (жалпы) шығындар исы
сызы тарыны шекті шығындар исы сызы тарыны к беюші, 'деуші
б лігімен иылысуы
B) Фирманы ыс а мерзім аралығындағы ызметін
C) 0ндірісті к'ш – уаты суі ар ылы орташа шығындарды азаюы мен
ресурстар тиімділігіні арту к рінісі
D) ,за мерзімде нім к лемі скен сайын орташа жалпы шығындар седі
E) ,за мерзімде нім к лемі скен сайын орташа жалпы шығындар
азаяды
12. MRTS к рсетеді:
A) Бір ндіріс факторын осымша бірлікке к бейткендегі екінші ндіріс
факторыны ыс аруын
B) Изоквантаны к лбеуін
C) 0ндірістік функцияны
D) 7ыс а мерзім аралығындағы фирма ндіріс ызметін
E) 0ндірілген нім к леміні исығы
13. Шекті шығындарды есептеу формуласы:
A) Q: TR
B) VC:Q
C) ∆ТС : ∆Q
D) FC:Q
E) МС=(ТС )
14. Шекті шығындар те :
A) ∆Q / (PQ)
B) ∆TR/∆Q
C) ∆ Q/TVC
D) ∆VC/∆Q
E) Жалпы шығындар функциясыны туындысына
F) ∆TC/∆Q
15. 7ыс а мерзімде фирма жабылуы тиіс, егер баға:
A) AVC орташа айнымалы шығындардан т мен
B) AVC орташа айнымалы шығындардан жоғары
C) AC жалпы шығындарға те
D) ATC орташа жалпы шығындардан т мен
E) AVC орташа айнымалы шығындарға те
F) ATC орташа жалпы шығындардан жоғары
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16. 7ыс а мерзімді кезе де нары ты %сыныс нені аны тайды:
A) Шекті шығындарды артуын
B) Айнымалы шығындарды суін
C) Айнымалы шығындарды т мендеуін
D) Тепе – те дік бағаны
E) Шекті шығындарды т мендеуін
F) Орташа шығындарды артуын
17. 0суші шығындары бар салада нім шығаруды
əкеледі:
A) Орта жəне шектік шығындарды суіне
B) Жалпы шығындарды т мендеуіне
C) Т%ра ты шығындарды суіне
D) Шектітабыс а те естіріледі
E) Орташа шығындарды т мендеуіне
F) МС исығы жоғары жылжиды
G) АС исығы жоғары жылжиды

суі андай жағдайға

18. Монополист німіне с%раныс исығы:
A) Кемиді жəне к лбеуі теріс
B) Кемімелі
C) Сызы ты
D) К лбеуітеріс
E) К лбеуі о
19. Монополиялануды формалары:Херфиндаль – Хиршман индексі:
A) Бірсалалы
B) Монополиялы билік индексі
C) Нары ты
D) Синдикаттау
E) Табыстылы
F) Картельдік
G) Парасаттылы
20. Табыс бойынша идеалды бағалы дискриминацияда:
A) MR исығы с%раныс исығы бойымен ж'реді
B) MR сығы с%раныс исығымен параллельді келеді
C) MR=MC
D) MR исығы с%раныс исығымен сай келеді
E) MR исығы с%раныс исығынан т мен теді
F) MR сығы с%раныс исығымен байланыссыз теді
G) MR исығы с%раныс исығымен те келеді
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21. Жетілмеген бəсеке жағдайындағы фирманы іс-əрекеті:
A) Т%тынушылар тауар бағасы мен сапасы туралы хабардар
B) Тауар бағасын нары аны тайды да, фирма німін сол бағамен ткізуге
мəжб'р болады
C) Фирма нім к лемін сіруге %мтылмайды жəне бағаны сірмек болып
нім к лемін шектемейді
D) Фирманы максималды табысы да б%ларға те : MR=AR=P
E) Жетілмеген бəсеке жағдайында нары а т'сетін нім к леміні суі
тауар бағасын біртіндеп т'сіруге əсерін тигізеді
F) Фирма белгілі бір к лемде німді ткізуді ар асында максималды
пайда табуды жолдарын арастырады
22. Олигополия - б%л нары %рылымы:
A) ,за мерзімді потенциалды пайда
B) 0ндірісті к п б лігін адағалайтын бір-бірімен байланысты фирмалар
C) Сатушыларды жоғары к лемін
D) Фирманы индустрияға кіруі жəне шығуы же іл
E) Ерікті ара атынас
23. Егер MRP>MRC болса:
A) Нары ты бағаны згеруі
B) Фирмада аржы тапшылығы пайда болады
C) Шекті кіріс шекті шығындардан асады
D) Фирма факторларды к п санына ие болады
E) Фирма пайдасын жоғарылатады
24. С%раныс Qd = 10 - 2p жəне %сыныс Qs = 4 + p функциялары берiлген,
м%ндағы p - тауарды бағасы. Тауарды тепе - те дiк бағасы:
A) 1
B) 1.5
C) 6/5
D) 3p = 6
E) 10
F) 2
G) 1
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25. 7оғамды игілікті с%ранысы мен %сынысын талдауыны кейбір
ерекшеліктері:
A) Егер игілікті əр айсымыз жеке т%тынса , б%л пайдалылы ты
жоғарылауына əкеледі
B) Егер игілікке бағалар əр т'рлі пайдалылы сіп, шығындар азаяды
C) Егер игілікті бірге т%тынса , б%л пайдалылы ты т мендеуіне əкеледі
D) Пайдалылы ты əр т'рлі де гейі бар, оғамды игілікке бірдей бағаны
белгілеу т%тынушылар 'шін Парето бойынша нəтижесіз
E) 7оғамды игілік ндірісіні нəтижелі к леміне жету оны бірлескен
т%тынуын ажет етеді
F) 7оғамды игілікті бірлесіп т%тыну т%тынушыларды əл-ау атыны
т мендеуіне м'мкіндік туғызады
G) Т%тынушыны шекті пайдасы
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