рметті студент!
2017 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 1»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B050800

Маманды ты атауы

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

«Есеп жəне аудит»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерлік есеп негіздері
4. Бас ару есебі I
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші *шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж(мыстары *шін с(ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м( ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с(ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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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 категорияларды талдау дəрежелері:
A) Микро жəне макроэкономика
B) -оғамны дамуы
C) Бағаны алыптастыру процесі
D) Жеке тауарларды бағасы, ресурстар, шығындар, пайда
E) -оғамны жалпы табысы, ж(мыссызды , инфляция
2. Барлы экономикалы ж*йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) Инвестиция (ю
B) Сиректілігі
C) 2ндірісті (лғайту
D) Айырбас (ны
E) -арым- атынасы
3. 2неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж*йе:
A) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
B) орталы танған жоспарлау ар ылы барлы ресурстар мен ндіріс
факторлары мемлекетті олында болып, мемлекеттік меншікті
*стемділігі ж*ргізіледі
C) натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
D) (рпа тан (рпа а жалғасып отырған дəст*р мен салт бойынша
атынастар алыптасады
E) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
4. Индустриалды ж*йе:
A) 2ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
B) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
C) Ресурстар мен ндіріс факторлары мемлекетті олында болып,
мемлекеттік меншікті *стемділігі ж*ргізіледі
D) Мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге асырады
E) Негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы
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5. Нары ты экономиканы принциптері:
A) Интенсивті ндіріс
B) Тауарлар мен ызметтерге бағаны мемлекеттік реттеу
C) Тауар ндірушілерді мемлекеттік олдау
D) Кəсіпкерлік ызығушылы
E) Экономиканы толы тай орталы тан бас ару
F) Мемлекетті экономикалы секторларын жекешелендіру
G) Баға алыптастыру еркіндігі
H) Жетілген бəсеке
6. Жекешелендіру саясаты:
A) Шаруашылы процестерін ж*ргізу ар ылы шектеулі ресурстарды
пайдаланатын ндірістік атынастары
B) Шағын, орта бизнесті дамыту
C) Елді барлы е бекке жарамды халы ты ж(мыс а деген с(ранысын
амтамасыз ету *шін жеткілікті ж(мыс орныны болуы
D) Табиғи ресурстарға, жерге, *йге, ндіріс (рал-жабды тарына меншік
формасын згерту процесі
E) Толы ж(мыспен амтуға жету, Ж:2-ні к лемін сіру, инфляцияны
т мен де гейде (стап т(ру ма сатымен елде экономикалы жағдайға
ба ылау жасау *шін жасайтын *кімет іс-əрекеті
7. Нары ты кемшіліктері:
A) Е бекті са тауға кепілдік жо
B) Е бек ресурстарды толы ж(мыс бастылығына кепілдік жо
C) Жа а технологиялар тез ме геріледі
D) Адам капиталыны дамуы *шін шарттарды алыптастыру
E) -ажеттіліктер толы анағаттандырылмайды
F) Ресурстарды шектеулілігі
8. Салы ты ат аратын ызметтері:
A) -айта б лу
B) Баға белгілеу
C) Делдалды
D) Танымды
E) Реттеуші
F) Тəжірибелік
G) Сауы тыру
H) Фискальды
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9. 2ндіріс факторлары:
A) ресурс
B) е бек
C) е бек німділігі
D) ж(мыссызды
E) игіліктер
10. С(раным за ы əрекет етпейді:
A) Нары тағы сатып алушылар саны азайған жағдайда
B) Сирек кездесетін, əрі ымбат тауарларды сатып алған жағдайда
C) Сапасыз тауарларды бағасы т мендеген жағдайда
D) Салы тар мен субсидияларды арттырған жағдайда
E) Сапасыз тауарларды бағасы жоғарылаған жағдайда
11. :сынымға бағадан тыс əсер ететін факторлар:
A) Нары тағы сатушылар саны
B) Сəн *лгісіндегі тауарлар саны
C) Тауар ндірісіні шығындар шамасы
D) Бəсекелес ндірушілерді тауарыны бағасы
E) Сапасыз тауарларды ндірушілер саны
F) Салы тар мен субсидиялар
G) Бірін бірі толы тыратын тауарларды бағасы згерген
H) Т(рғындар табысы жоғарылаған жағдайда
12. Т(ра ты капитал:
A) техника, технологияларға ж(мсалған капитал
B) станоктар, машиналарға ж(мсалған капитал
C) ж(мыс к*ші, тауарды сатып алуға ж(мсалған капитал («V»)
D) е бек (ралдарыны (ны
E) ндіріс (рал-жабды тарына ж(мсалған капитал (" C")
F) неркəсіп капиталы
G) айналмалы капиталды бір б лігі
13. Несие:
A) Бюджеттегі бос а шалар
B) -айтарылып берілетін капитал
C) -арыз капиталыны озғалу нысаны
D) Т(тынушыларды табысы
E) Мемлекеттік капитал
F) Фирманы негізгі жəне айнымалы капиталыны
G) Кəсіпорындарды бос аржысы
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14. 2ндіріс к леміні згеруіне байланысты згеріп отыратын айнымалы
( згермелі) шығын:
A) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж(мсалады
B) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
C) 2нім ндіру процесі басталмастан б(рын пайда болады
D) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
E) -исығы нім саны абциссасына перпендикулярь болады
F) -исығы нім саны абциссасына пареллель болады
G) -исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
15. 2ндіріс факторлар нарығы:
A) А ша нарығы
B) Капитал нарығы
C) Автомобильдер нарығы
D) Тауарлар мен ызметтер нарығы
E) Жер нарығы
F) Азы -т*лік нарығы
G) Е бек нарығы
H) Игіліктер нарығы
16. Е бек нарығы:
A) Капиталды тауар т*рінде (сынатын экономикалы атынастар ж*йесі
B) А шаны тауар ретінде сататын жəне сатып алатын экономикалы ж*йе
C) Ж(мыс к*шіне с(раныс жəне (сынысты амтамасыз етуші
экономикалы атынастар ж*йесі
D) -ор биржалары
E) Е бек нарығындағы (йымдар
F) Ж(мыс к*шін тауар ретінде сату - сатып алу туралы экономикалы
атынастарды ж*йесі
G) Тауарлар мен ызметтерді (сынатын нары
H) Автомобильдер нарығы
17. -аза стан Республикасында ж(мыс жасайтын Т*рік азаматыны
ндірген німіні бағасы енеді:
A) -аза станны Ж:2-не жəне Т*ркияны ЖІ2-не
B) -аза станны жəне Т*ркияны ЖІ2-не
C) -аза станны Ж:2-не
D) -аза станны жəне Т*ркияны Ж:2-не
E) Т*ркияны Ж:2-не жəне -аза станны ЖІ2-не
F) -аза станны ЖІ2-не
G) Т*ркияны ЖІ2-не
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18. AS исығыны жылжуына əкелуші факторлар:
A) мемлекеттік шығындарды згеруі
B) т(тынушылар шығындарыны згеруі
C) ( ы ты нормаларды згеруі
D) т(тынушы табысыны згеруі
E) ндірістік ресурстарды баға де гейіні згеруі
F) нары (рылымы
19. Экономикалы ауыт уды то ырау фазасында:
A) Тауарлар запасы седі
B) Е бек а ы т мендейді
C) Жаппай ж(мыссызды болады
D) Ж(мыссызды т мендейді
E) Бағалар т мендейді
F) Акция бағамы т мендейді
G) Е т менгі е бек а ы орын алады
20. Жалпылама экономикалы за дар:
A) С(раным за ы
B) Уа ытты *немдеу за ы
C) Социализмні коммунизмге ауысу экономикалы за дылығы
D) :сыным за ы
E) Экономиканы жоспарлы пропорциональды даму за ы
F) Е бек німділігін арттыру за ы
21. 2ндіріс формалары:
A) -ата белгіленген т(ра ты бағалар – баға (ру органдарыны
белгілейтін бағалары
B) Реттелген бағалар, б(ларды м лшерін мемлекеттік органдар реттеп
отырады
C) Салыстырмалы, есептелген, келісімді, болжамды, жоспарланған да
т*рлері бар
D) Индустриалды ндіріс, ірі механикаланған машина ндірісі *стемдік
етеді
E) Постиндустриалды ндіріс, б(нда ызметтер, ғылым, білім сфералары
*стемдік етеді
F) Индустриалды а дейінгі ндіріс, б(нда ауыл шаруашылығы мен ол
е бегі *стемдік етеді
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22. Кəсіпорын орлары:
A) Салалар формасы
B) А ша аражат жиынтығы
C) Жалпы шығындар
D) Пайда табу
E) Материалды игіліктер ндіру
F) 2німді сатып алу
23. Бағаларды су ар ынына байланысты инфляция т*рлері:
A) экспортталган инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 10%-ға
дейін болуы
B) ашы инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 200%-ға дейін
болуы
C) əлемдік инфляция - бағаларды су ар ыныны жылына 200%-ға
дейін болуы
D) баяу инфляция – бағаларды су ар ыныны жылына 10%-ға дейін
болуы
E) гиперинфляция – бағаларды су ар ыныны жылына 200%-дан асуы
24. Лаффер исығын суреттейді:
A) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы тура
байланысты
B) Салы к здері мен нысандарыны арасындағы байланысты
C) Салы м лшеріні максималды шамасында салы ты т*сімні т мен
болуын
D) Салы м лшері мен же ілдіктер арасындағы тура байланысты
E) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы кері байланысты
F) Салы м лшеріні минималды шамасында салы ты т*сімні жоғары
болуын
G) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы байланысты
H) Салы субъектісі мен салы ты же ілдіктер арасындағы байланысты
25. Экономикалы суді экстенсивті факторы:
A) 2ндірісте (йымдастыруды жа сарту
B) Капитал к леміні суі
C) -осымша ндіріс факторларын тарту ар ылы (лтты
D) Е бек ресурстарыны саны мен сапасы
E) Е бек німділігіні суі
F) 2ндірісте уатты жетілдіру
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. ЖІ2 есептеуде олданылатын əдіс:
A) Табыстар əдісі
B) Статистикалы əдіс
C) 2ндірістік əдіс
D) Физикалы əдіс
E) Талдау əдісі
F) Динамикалы əдіс
G) 2зіндік (н əдісі
2. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелері:
A) 2ндіріс тиімділігін арттыру
B) 2ндіріс шығындарыны (рылымы
C) :лтты ндірісті серпіні
D) Е бек німділігін арттыру
E) Жала ы м лшері
3. «Ағын» айнымалысы:
A) Бір жылдағы ж(мыстан айырылғандар саны
B) Бір жылдағы инвестиция к лемі
C) Бюджет тапшылығы
D) Т(тынушы м*лкі
E) -олданылатын капитал к лемі
F) Т(тынушы шығындары
4. ЖІ2 б(л:
A) Бейрезиденттерді табыстары
B) -оғам əл-ау атыны к рсеткіші
C) Ж:2 – амортизациялы т лемдер
D) Дайын тауарлар мен ызметтерді бір жылдағы нары ты
E) 2ндіріс пен импорт а салынатын салы тан т*сетін табыс
F) Аралы німні нары ты (ны
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5. Жалпы (лтты нім:
A) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж*йесіндегі
орларды осындысы
B) 2зіндік (н осындысы
C) Макроэкономикалы к рсеткіш
D) Ел ішінде жəне одан тыс жерлердегі ел резиденттері ндірген німді
есепке алады
E) 2ткізілген німдер мен ызметтерді осындысы
F) Бір жылда ндірілген со ғы тауар мен ызметтерді нары ты (ныны
осындысы
6. Жиынты с(раныс к леміні
факторлар:
A) Клейтон за ы
B) Кобба-Дуглас *лгісі
C) Манделл-Флеминг əсері
D) Харрод-Домар *лгісі
E) Пигу əсері
F) Кейнс əсері

динамикасына əсер ететін бағалы

7. AS исығыны кесіндісі:
A) талғамсызды кесінді
B) сыны с(раным кесінді
C) аралы кесінді
D) кейнсианды кесінді ( ыс а мерзімді кезе )
E) классикалы кесінді ((за мерзімді кезе )
8. IS жəне LM исы тарыны иылысу н*ктесінде:
A) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесіне те
B) Тауар мен ызметтерге жиынты с(раныс а ша (сынысына те
C) А шаны на ты (сынысы а шаға на ты с(раныс а те
D) 2нім шығару к лемі мен пайыз м лшерлемесіні де гейлері тауар
жəне а ша нары тарыны тепе-те дік шарттарын анағаттандырады
E) Жоспарланған шығындар на ты шығындарға те
F) 2нім шығаруды на ты к лемі əлеуетті нім к леміне те
G) Т(тынуға шекті бейімділік пен жина тауға шекті бейімділіктерді
сомасы бір бірлікке те
9. Кейнс *лгісіне сай:
A) Шығарылатын нім к лемі экономикадағы капитал орына тəуелді
B) Инвестициялы м лшерлемелер икемді
C) Бағалар мен атаулы жала ы икемді
D) Экономикада (сыныс тиісті с(ранысты тудырады
E) Экономикада с(раныс тиісті (сынысты тудырады
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10. :сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Жиынты (сыныс седі
B) Ж(мысбастылы т мендейді
C) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
D) Баға да, нім к лемі мен ж(мысбастылы та седі
E) 2нім к лемі т мендейді
F) Жиынты с(раныс исығы солға-т мен жылжиды
G) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
11. Т(тынуға шекті бейімділік:
A) Т(тыну к леміні сімі мен олда бар табысты
∆C
B)
∆Y D
C) Жылды кірісті *лесі
D) Шығынны жина а атынасы
C
E) D
Y

сіміні

атынасы

12. -ыс а мерзімді кезе де ағымдағы олда бар табыс скен сайын:
A) APC седі, APS кемиді
B) APC жəне APS кемиді
C) Т(тыну шығындары да, ор жинау да кемиді
D) APC кемиді, APS седі
E) Отбасы табысыны суімен т(тынуға кеткен шығын б лігі
салыстырмалы ыс арады жəне ор жинағы салыстырмалы седі
F) Отбасы табысыны суімен т(тынуға кеткен шығын б лігі
салыстырмалы седі жəне ор жинағы салыстырмалы ыс арады
G) Т(тыну шығындары жəне ор жинау згермейді
13. А ша (сынысын азайту туралы шешім абылдау *шін :лтты банк:
A) А ша басып шығаруы м*мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м*мкін
C) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м*мкін
D) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м*мкін
E) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м*мкін
14. Рестрикциялы а ша-несие саясатыны ерекшелігі:
A) Салы салу де гейін т мендету
B) Екінші де гейлі банктерді несиелік операциялар к лемін шектеу
C) Инфляцияны азайту
D) Сыйа ы м лшерлемесіні де гейін арттыру
E) Мемлекет шығындарын азайту
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15. Коммерциялы банк ызметі:
A) Халы ты несиелендіру
B) А ша нарығындағы тепе-те дікті реттеу
C) Іскерлікті несиелендіру
D) Есептік м лшерлемені реттеу
E) Кəсіпорынны ағымдағы шоттарын ж*ргізу
16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Мемлекеттік шығындарды азаюы
B) Т(тынушы шығындарыны суі
C) Инвестициялы шығындарды суі
D) Жина тарды азаюы
E) Инвестициялы шығындарды азаюы
F) Салы тарды к беюі
17. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
B) Игіліктер нарығында арты шылы
C) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс арты
D) :лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
E) :лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
18. Инфляция кезінде:
A) А шаны сатып алу абілеті т мендейді
B) -арыз алушы (тылады, арыз беруші (тады
C) Ж(мыссызды дейгейі артады
D) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
E) А ша (нсызданады
F) Атаулы пайыз м лшерлемесі на ты пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
G) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
19. Ж(мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Ж(мыссызды ты т(ра ты де гейі
B) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
C) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
D) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
E) Циклды жəне фрикционды ж(мыссызды тарыны айырмасы
F) Фрикционды жəне циклды ж(мыссызды сомасы
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20. Экономикада 1 тоннасына 100 доллар бағамен 10 тонна бидай жəне 1
станокты бағасы 500 доллар болатын 2 станок ндіріледі деп
жорамалдайы . Сонда б(л елді Ж:2 -і те болады:
A) 2 000
B) 20
C) 5000
D) 500 ⋅ 2+ 100 ⋅ 10
E) 10
F) 500
G) 1000 +1000
21. Инфляция мен ж(мыссызды арасындағы зара байланыс:
A) Ж(мыссызды т мендейді, инфляция седі
B) Ж(мыссызды седі, инфляция да седі
C) Лаффер исығында к рсетілген байланыс
D) Тікелей байланыс
E) Лоренс исығында к рсетілген байланыс
F) Тура байланыс
22. Ағымдағы операциялар бойынша -аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Импорт а салы салынады
B) Импорт к лемі (лғайтылады
C) Экспорт к лемі (лғайтылады
D) Тапшылы аржыландырылады
E) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
F) Экспорт к лемі ыс артылады
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
B) Импортты м лшеріне тəуелді
C) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
D) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
E) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
F) :лтты жина а ша инвестицияға те болады
G) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
H) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
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24. Протекционистік сауда саясатыны ерекшелігі:
A) Таза экспорт седі
B) :лтты экономиканы олдау саясаты
C) Пайыз м лшерлемесін згертеді
D) Пайыз м лшерлемесін згертпейді
E) Инвестиция де гейін т мендетеді
F) Инвестиция де гейі т(ра ты
G) Тепе-те на ты валюта бағамы седі
25. Т(рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т(ра ты
жағдайда д(рыс т(жырымдама:
A) Капиталмен арулану етілуі неғ(рлым жоғары болса, инвестиция
к лемі соғ(рлым жоғары болды
B) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі (лғая т*седі
C) Бір ж(мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т(ра сыз
болып алады
D) Жиынты (сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
E) Ж(мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
F) Бір ж(мысшыға ша андағы инвестиция бір ж(мысшыға ша анда ы
капиталды тозуына те
G) Экономикаға инвестиция тарту (лғая т*седі
Макроэкономика
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Бухгалтерлік есеп негіздері
1. Е бек лшемі арналған:
A) белгілі бір уа ыт аралығында ндіріліп шығарылатын нім санын
аны тауға
B) кіріске алынуға тиісті материалдарын лшеуге
C) (рылысты салуға кеткен барлы шығынны (нын аны тау *шін
D) ж(мсалған шығындарды есебін ж*ргізу *шін
E) есептен шығарылуға тиісті материалдарды к лемін аны тауға
F) бір дана німді ндіруге кеткен уа ытты аны тауға
2. Бухгалтерлік есеп ж(мысын ж*ргізуде олданылатын лшем т*рлері:
A) ой е бегі мен ол е бегі
B) а шалай
C) натуралды емес
D) натуралды
E) заттай нім т*рінде
F) нім т*рінде
3. Бухгалтерлік есепті а паратты ж*йесі:
A) аржылы есептілік
B) экономика жəне əлеуметтік
C) салы жəне жедел есебі
D) аржылы жəне бас арушы
E) салы ты , бухгалтерлік
F) аржылы жəне бас арушы есебі, шоттар ж*йесі
4. Шаруашылы (ралдарыны пайда болу к здері:
A) а ша аражаттары
B) негізгі (ралдар
C) дебиторлы берешек
D) жарғылы капитал
E) б лінбеген пайда
F) инвестициялар
5. -аржылы жағдайды бағалаумен байланысты аржылы есептілік
элементтері:
A) міндеттемелер
B) залал
C) пайда
D) капитал
E) есеп берулер
F) активтер
16
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6. Бухгалтерлік есепті əдісі:
A) -(жаттау
B) Жедел есеп
C) Статистикалы есеп
D) Шаруашылы есеп
E) Е бек заттары мен (ралдары
F) Есеп беру
G) Бухгалтерлік баланс
7. Бухгалтерлік баланс:
A) кəсіпорынны активтерімен оларды айнар к здеріні белгілі бір
мерзімге бір ж*йеге келтіріліп,а шалай лшем т*рінде те естіріліп екі
жа ты кестеде бейнелену
B) ндірілген німні , к рсетілген ызметті на ты зіндік (нды аны тау
C) кəсіпорындағы м*ліктерді жəне міндеттемелерді (нын а шалай
лшемге айландырып есептеуді
D) капитал мен міндеттеме жиынтығы
E) шаруашылы аржысын ндіріс процесінде оны (рамы мен
ат аратын міндеті бойынша, ал оны айнар к здерін (рылу формалары
мен ма сатты міндеті бойынша а шалай бағамен белгілі бір мерзімге
топтастыру
F) орындалған операцияны жазбаша т*ріндегі аны тамасы
G) шаруашылы (ралдары мен оларды пайда болу к здерін белгілі бір
сəтке а шалай бағамен топтастыру тəсілі
8. Бухгалтерлік есеп нысаны:
A) жина тамалы жəне талдамалы шоттар бойынша айналым ведомосы
B) есептілік (ру ма сатында (жаттардан алынатын мəліметтерді
жалпылау *шін олданылатын есептік тіркелімдер
C) шаруашылы операцияларын шоттарда к рсету
D) машинограммалар мен перфокарталар
E) жорналдар, ведомостар, карточкалар
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9. Жойылу баланс:
A) бухгалтерлік есепті əдістеріні элементтеріне сəйкес (йымны
андайда бір ткен уа ыт аралығындағы, есепті кезе дегі
операцияларыны , шаруашылы *дерістеріні орытындыланып, белгілі
бір есеп беретін к*нге бір ж*йеге келтірілуі
B) кəсіпорынны жа адан (рылған уа ытында жасалған бухгалтерлік
баланс
C) (йым з ызметін то татар кезде, таратылатын уа ытта жасалған
бухгалтерлік баланс
D) (йым з ызметін то татар кезде, таратылатын уа ытта жасалған
бухгалтерлік баланс
E) халы аралы стандарттарды талаптарына сəйкес белгіленген баланс
F) кəсіпорын жойылған кезде
G) ғылыми зерттеулер *шін
10. :за мерзімді активтер:
A) (за мерзімді материалды активтер
B) материалды емес активтер
C) кредиторлы берешектер
D) орлар
E) міндеттемелер
11. Бастап ы (жат:
A) біртектес операцияны тіркеу (жаты
B) іскерлік белсенділікті сипаттайтын (жат
C) шаруашылы операциялары жасалған кезде тікелей рəсімделеді
D) ы шамдайды жəне есептік (жаттауды аса к рнекті етеді.
E) ма ызды мəліметтерді тіркеу (жаты
F) кез келген іскерлік операцияны тіркеу (жаты
G) шаруашылы операциясы орындалған сəтте жасалатын жəне болған
фактілерді алғаш куəландыратын бухгалтерлік (жат
12. 2кімгерлік (жаттар:
A) аны тама
B) ызметтік хат
C) хаттама
D) б(йры тар
E) штат кестесі
F) аулылар
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13. Пассивті шоттар арналған:
A) Капитал
B) Активтер мен шығыстарды есепке алу *шін
C) 2ндірістік есеп ж*ргізу *шін
D) Міндеттемелерді есепке алу *шін
E) -орларды есепке алу *шін
14. -алдығы кредиттік ана болатын шот:
A) 2410
B) 3190
C) 3310
D) 1310
E) 1330
15. Субшот:
A) талдаушы жəне баланстан тыс шоттарды жиынтығы
B) есепте олданылатын барлы талдау шоттарыны тізбесі
C) есептелетін м*ліктер, дебиторлар мен кредиторларды т*рлері
бойынша
D) бухгалтерлік есепті жина таушы к рсеткіштері жалпы
номенклатурасыны жіктеушісі
E) жина таушы мен талдаушы шоттарды жиынтығы
F) (ралдар мен оларды к здерін одан да əрі тəптіштеу *шін
16. Бухгалтерлік есеп шоттарыны *лгілік жоспары:
A) А ша аражаттары, ыс а мерзімді инвестициялардан
B) -Р аржы министріні 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 б(йрығымен
бекітілген аржылы есептілік элементтері мен ндірістік есеп
шоттарыны жіктемесі
C) Жарғылы капитал мен резервтік капиталдан
D) Активті жəне пассивті б лімдерден
E) 8 б лімнен т(рады
F) Т ленбеген капитал мен эмиссия кірісінен
G) :за мерзімді аржылы міндеттемелер мен банктік арыздардан
17. Активтер мен міндеттемелерді т*гендеу амту де гейіне арай:
A) Ішінара
B) Ағымдағы
C) Ая астынан
D) Кезекті
E) Та дамалы
F) Жоспарлы
G) Толы
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18. Мерзіміне байланысты т*гендеу ж*ргізу:
A) Ішінара
B) Ағымдағы
C) Кезекті
D) Жоспардан тыс
E) Ая астынан
F) Жоспарлы
19. Бухгалтер этикасыны негізін (раушы принциптер:
A) Адалды
B) -улы а бару
C) А параттарды жарнамалау
D) Кəсіби біліктілік
E) Адалды
F) А параттарды (пиялығын са тау
20. XVII ғасырды аяғында есеп нысанында олданылған негізгі
регистрлер:
A) Бас кітап
B) Журнал-ордер
C) Бас журнал
D) К мекші кітаптар
E) Журнал
21. Бухгалтерлік баланс баптарыны сомасына шаруашылы
операциялары бойынша əсер ететін т*рі:
A) Тек ана пассив б ліміне
B) А+а1-а2= П
C) А+ = П+
D) -(рал-жабды тар мен айнар к здері бірдей к бейеді
E) Актив пен пассив б ліміні сомасы бірдей артады
22. А ша аражатыны т*сімдері:
A) То татылған ызметтен т*скен пайда
B) -аржылы ызметіні нəтижесіндегі т*сімі
C) 2зге де кірістер
D) А ша аражатыны операциялы ызметіні нəтижесіндегі т*сім
E) Инвестициялы ызметіні нəтижесіндегі т*сім
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23. За ға сəйкес аржылы есептілікке ол оятындар:
A) Ішкі аудит ызметі
B) -(рылтайшылар
C) Дара кəсіпкер
D) Бас бухгалтер
E) Орындаушы т(лға
F) Директорлар ке есі
G) Тексеру комиссиясы
24. -аржылы есептілікті сапалы мінездемелері:
A) ділеттілік
B) Сенімділік
C) Толы ты
D) Т*сініктілік
E) Са ты
F) Ма ыздылы
G) Бейтарапты
25. -ызмет нəтижелеріні лшемімен тікелей байланысты аржылы
есептілік элементтері:
A) Міндеттеме
B) Шығыстар
C) Кірістер
D) Капитал
E) :за мерзімді активтер
Бухгалтерлік есеп негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бас ару есебі I
1. Бас ару есебі а параттарыны ішкі пайдаланушылары:
A) салы органдары
B) менеджерлер
C) ж(мысшылар
D) реттеуші органдар
E) инвесторлар
F) б лімше басшылары
2. Бас ару есебінде жасалатын есепті жиілігі:
A) ай сайын
B) ажет болған кез келген уа ытта
C) то сан сайын
D) аржылы кезе аяғында
E) кезе дік
3. Кезе шығындары:
A) Тек ана сату шығындары
B) 2німдер мен тауарларды, ж(мыстар мен ызметтерді сату бойынша
шығындар, жалпы жəне əкімшілік шығындары, несие пайызы бойынша
шығындар
C) Шартты-т(ра ты шығындар
D) Тек ана пайыз бойынша шығындар
E) Тек ана жалпы жəне əкімшілік шығындар
4. Айнымалы шығындар:
A) Технологиялы ма сат *шін отын шығындары
B) 2ндіріс к леміні згерісіне тікелей байланысты емес кешенді
шығындар
C) 2ндіріс к леміні згерісіне тікелей байланысты шығындар
материалды , ндірістік ж(мысшыларды кесімді е бек а ылары
D) :йымны бас ару ызметіндегі жанама шығындар
E) 2ндіріс к леміні згерісіне тікелей байланысты емес жанама
шығындар
F) 2ндіріс к леміні згерісіне тікелей байланысты шығындар
G) 2нім т*рлері арасында б лу базаларына сəйкес таратылатын шығындар
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5. Шығын ндіріс к леміне байланысты жіктеледі:
A) ндірістік *стеме шығындар
B) *стеме жəне жанама
C) материалдар, е бек а ы
D) негізгі жəне к мекші
E) тура жəне жанама (амортизация, жал)
F) згермелі жəне т(ра ты
G) негізгі материал, е бек жəне *стеме
6. Негізгі ндіріс шотыны дебетінде к рсетілуге тиісті:
A) 2ндіріске ж(мсалынған шығындар
B) Жоспарда к рсетілген шығындар
C) 2ндіріске ж(мсалынған кезе шығындары
D) 2ндірісті бас арумен байланысты тек ана *стеме шығындар
E) Нормадан арты ж(мсалынған шығындар
F) Жоспарсыз шығындар
7. 2ндіріс шығындары есебіні ма саты:
A) :йым менеджерлері *шін бас ару а параттарын даярлау
B) 2німні зіндік (нын калькуляциялау жəне аны тау
C) рбір жауапкершілік орталы тары бойынша а параттарды даярлау
жəне талдау
D) Зиянсызды , б лімше ызметіні тиімділігін, капитал салымдарыны
тиімділігін аны тау жəне талдау
E) -аржылы есеп беру нысанын (руға а параттарды даярлау
F) 2німні , ж(мыстар мен ызметтерді зіндік (нын калькуляциялау
жəне аны тау
8. 2німні зіндік (нына е бек а ы шығындары бойынша апаратын
шығын:
A) За мен белгіленген алименттік т лемдер
B) леуметтік са тандыру жарналары
C) леуметтік салы сомалары
D) Арты орындаған ж(мыс к лемі *шін е бек а ы сомалары
E) Т лем к зінен (сталынатын жеке табыс салығы
F) Корпоративтік табыс салығыны сомалары
G) Жеке табыс салығы
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9. Реттелмейтін (ба ыланбайтын ) шығындар:
A) Жалдау бойынша шығындар
B) Негізгі материалдар
C) Технологиялы ажеттіліктерге ж(мсалған электр уаты
D) Жалға алу (жалгерлік шығындар) жəне коммуналды т лемдер
E) Негізгі ндірістік ж(мысшыларды е бек а ысы
F) Ж(мыстан тыс уа ыт а т лемдер
G) 2німге байланысты ж(мсалатын шығындар
10. кімшілік шығындар:
A) Негізгі ндірістік цехтарды (стау шығындары
B) Бас инженерді е бек а ысы мен одан аударымдар
C) Негізгі ндірістік цехтарды ж ндеу шығындары
D) Бас бухгалтерді е бек а ысы жəне одан аударымдар
E) Негізгі ндіріске ж(мсалынған материалды шығындар
11. Бас ару шешімдерін абылдау кезіндегі уа ытша шығындарды
есептегі жағдайы:
A) :йымны ресурстарыны шектеулі кезінде
B) Ресурстарды толы кезінде
C) Ресурстарды шамадан тыс арты кезінде
D) Ресурстарды амтамасыздығы шектеулі кезінде
E) Ресурстарды шектеулі кезінде
12. 2нім бірлігіні зіндік (ны есептеледі:
A) 2ндіріс к леміне ж(мсалған барлы шығынды ндірілген нім
к леміне б лу
B) Барлы ж(мсалынған шығындарды ндірілген німні к леміне б лу
ар ылы аны тау
C) 2ндіріс к лемін барлы німні зіндік (нын к бейту
D) Барлы ж(мсалынған ндірістік шығындарды ндірілген німні
к леміне б лу ар ылы аны тау
E) Табыстан ндіріс шығындарын азайту
F) Барлы шығындарды осу
13. Негізгі ндіріс ж(мысшыларына есептелінген осымша е бек а ы
шығындары:
A) Fстеме шығыстарға
B) кімшілік шығыстарға
C) Негізгі ндіріске
D) 2німні зіндік (нына
E) К мекші ндіріске
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14. 2німні толы ндірістік зіндік (ныны есептелуі:
A) 2ндіріске ж(мсалынған жалпы шығындармен
B) Болаша кезе шығындарымен
C) Сатып алу шығындармен
D) Жалпы шаруашылы шығындармен
E) Сатудағы шығындарымен
F) кімшілік шығндармен
15. Толы зіндік (нды калькуляциялауда шығындар объектісіне бірден
жат ызылуы м*мкін шығындар:
A) е бекті теуді тікелей шығындары
B) технологиялы ма саттарға ж(мсалатын
C) жал т лемі
D) тікелей материалды шығындар
E) е бекті теуден аударымдар
16. Толы емес зіндік (нды калькуляциялауда т(ра ты шығындар:
A) негізгі (рал-жабды тарды амортизациясы
B) тікелей е бек шығындары
C) бас ару ызметкерлеріні е бека ысы
D) технологиялы ма саттарға ж(мсалатын
E) жылытуға шығындар
17. Нормативтік шығын есебі ж*йесіні негізгі ма саттары:
A) пайда болған орны бойынша нормадан ауыт у себептерін талдау
B) жоспармен *йлеспейтін (келіспейтін) операцияларды аны тауға
бағытталған ба ылау схемасын жасау
C) шешім абылдауға пайдаланылатын болаша та болатын шығындарды
болжау
D) əр б(йым бойынша зіндік (нны нормативтік калькуляциясын алдын
ала жасау
E) материалды , е бекті , аржы ресурстарыны (тымсыз шығындалуын
уа ытылы ескерту
F) ндірістегі резервтер мен нəтижелерді аны тау
18. Кешенді ндіріс шығындарын тарату кезінде нары ты баға əдісіне
осылады:
A) аржылы коэффиценттер əдісі
B) заттай (натуралды) к рсеткіштер
C) орташа лшенген (н əдісі
D) б ліну н*ктесінде нары ты (н əдісі
E) сатуды таза (н к леміндегі жалпы пайданы т(ра ты *лес əдісі
F) ФИФО əдісі
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19. Жанама німдер:
A) б ліну н*ктесіне дейін жеке німдер болып табылмайды
B) негізгі німдер ндірісі *рдісінде пайда болатын німдер
C) бас алармен бір мезгілде ндірілетін, біра əр айсысыны жоғары
ткізу бағасы бар німдер
D) бас алармен бір мезгілде ндірілетін німдер, біра бас аларға
арағанда оларды ткізу бағасы əлде айда т мен
E) негізгі німдерге арағанда ма ызды нары ты бағаға ие болады
F) оларды аржылы нəтижеге əсері екінші сатыда т(рады
20. Шығын есебіні объектілеріне жатады:
A) шығын пайда болған орындар
B) сырт а сататын меншікті ндірісті шалафабрикаттары
C) болаша та кіріс əкелу м*мкіндігін жоғалт ан ресурстар
D) барлы шығарылған німдер
E) негізгі ызмет т*ріне жатпайтын сырт ы фирмалар орындайтын ж(мыс
пен ызметтер
F) негізгі жəне к мекші ндірістерді ж(мыстары мен ызметтері
21. Біртекті нім бірлігін шығаратын кəсіпорындарда олданылатын
шығындар калькуляциясыны ж*йесі:
A) шектік калькуляция
B) əкімшіліктік калькуляция
C) тапсырысты калькуляция
D) стандартты калькуляция
E) ндірістік процесті калькуляциялау
F) нормативтік калькуляция
G) толы калькуляция
22. Жеке ндірісте дайын німні зіндік (ны:
A) Барлы на ты ндіріске ж(мсалынған шығынды алынған нім к леміне
б лу ар ылы
B) Барлы на ты ндірістік шығынды алынған нім к леміне б лу ар ылы
C) Жоспарлы шығынды бір сатыдан алынған нім к леміне б лу ар ылы
D) Барлы на ты шығынды алынған нім к леміне б лу ар ылы
E) Нормативтік шығынды алынған нім к леміне б лу ар ылы
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23. Нормативтік əдісте норманы згертуді ма ызы:
A) бағалауда есепке алынады
B) жа а техника мен технологияларды енгізілуі
C) нормативтік базаны аны тау *шін ажет
D) кіріс алу *шін ж(мсалады
E) болаша та кіріс əкелу м*мкіндігін жоғалтады
F) бағалауда есепке алынбайды
G) ағымдағы есепті кезе ні пайда мен шығындар шотында шығыстар
ретінде тіркеледі
24. Дайын нім ндірісіндегі нормадан арты ж(мсалынған материалды
шығындар апарылады:
A) Кезе шығындарына
B) -орытынды пайдаға
C) Сатылған німні зіндік (нына
D) Негізгі ндірістік шығындарға
E) -орытынды зиянға
F) 2ндіріс шығындарына
G) Fстеме шығындарға
25. 2ндіріс к леміні згерісіне байланысты німні бір лшеміне
згермелі шығындар:
A) :йым шешіміне байланысты згереді
B) :йымны іскерлік белсенділігіне байланысты згереді
C) Ма ызсыз згереді
D) 2згермейді
E) Азайып отырады
F) 2ндіріс к леміне байланыссыз т(ра ты болып алады
G) Ма ызды згереді
Бас ару есебі I
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