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
5B050600

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Бухгалтерлік есеп

«Экономика»

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Кəсіпорын экономикасы
4. Бухгалтерлік есеп
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 теорияны зерттеу əдістері:
A) Экономикалы теорияны абстракциялы арастыру
B) Табысы шектелген на ты т(тынушыға к мек беру
C) Экстраполяция (болжау)
D) Экономика математикалы модельдеу
E) За дар мен категориялар
F) Айналым, т лем, ор жинау
2. Дедукция:
A) Экономикалы теорияны абстракциялы арастыру
B) За дар мен категорияларды талдау
C) Жеке фактілерден жалпы орытынды шығару
D) Жалпы функциональды б лшектеу əдістері
E) Жалпыдан жекеге, б*тіннен б лшекке к шу
F) Экономико – математикалы модельдер əдісі
3. Нары ты экономикалы ж*йеде негізделеді:
A) 2німді с(раныс а сай сату жəне ткізу
B) Еркін кəсіпкерлік ызметке
C) Меншік, бəсеке
D) Экономиканы к птараптылы
E) 2ндірушілерді экономикалы тəуелділігі
4. Нары ты мəні:
A) Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде алыптастыру
B) 2ндіру, б лу, айырбас, т(тыну жəне сатумен сатып алу ар ылы ж*зеге
асырылатын (йымды -экономикалы атыстар ж*йесі
C) Айырбас айналыс категориялары зара тығыз байланысты жəне
т(рмысты де гейде жай те естіріледі
D) Белгілі бір тауарлар мен ызметтерді, сатушылар мен сатып
алушыларды бірге осатын орын
E) 2ндірушілерді сатуға (сынатын тауарларын а ша к мегімен
айырбастау процесінде туындайтын экономикалы арым- атынастарды
жиынтығы
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5. Нары ты кемшілігі:
A) Нары əлеуметтік ажетті тауарларды ндіруге емес, ол а шасы бар
елді ажетін анағаттандыруға бағытталған
B) Шығындарды азайту жəне пайданы к бейту ма сатымен жа а
технологияларды оперативті олданды
C) 5оғамды ндірісті əлсіз, икемсіз, абілетсіз кəсіпкерлерден тазартады
D) 5оғамда те сіздікті туғызады
E) Шешім абылдауда, келісім жасауда ндірушілер мен
т(тынушыларды тəуелсіздігін
F) Тауарлар мен ызметтерді (жымдас ан т*рде ндіруге ынта
тудырмайды
G) 2згеретін жағдайларға тез бейімделуі жəне икемделуі
6. Барлы экономикалы ж*йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) 2ндірісті (лғайту
B) Инвестиция (ю
C) Натуралды шаруашылы ты к*шейту
D) 5арым- атынас
E) Тауарлы шаруашылы ты к*шейту
F) Т(тынушыны (сынысы
G) Айырбас (ны
7. Меншік:
A) Затты зі
B) 2нім ндіруге жалдамалы е беккерлерді пайдалану
C) Тауар ндірушілерді экономикалы о шаулығы
D) 2ндірушілерді т(йы тылығы
E) Табиғи (былыс
8. Тауарлы шаруашылы ты пайда болу шарттары:
A) На ты бір нім ндірушілерді мамандануын білдіретін оғамды
е бек б лінісі, шаруашылы ндірілген німні айырбас а (сатуға) т*суі
B) Шаруашылы процестерін ж*ргізу ар ылы шектеулі ресурстарды
пайдаланатын ндірістік атынастары
C) Адамдарды материалды жағдайын толығымен амтамасыз ету *шін
шектелген ресурстарды тиімді пайдалануы
D) 8лтты аржы, оғамды табыс
E) Тауар ндірушілерді экономикалы о шаулануы
F) Жеке меншікті болуы
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9. 5азіргі та дағы оғамды ндірісті ма ызды мəселелері:
A) ндірісті экологиясын сауы тыру
B) ндірісті тиімділігін арттыру
C) оғамдағы е бек б лінісі
D) ызметкерлерді біліктілігін реттеу
E) гуманизациялау мəселесі
10. С(раным за ы əрекет етпейді:
A) Нары тағы сатып алушылар саны азайған жағдайда
B) Нары тағы сатушылар саны арт ан жағдайда
C) Сирек кездесетін, əрі ымбат тауарларды сатып алған жағдайда
D) Сапасыз тауарларды бағасы т мендеген жағдайда
E) Субсидияларды арттырған жағдайда
F) Тауарлар тапшылығы кезінде
11. С(раныс:
A) Сатып алушыларды белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған
тауарларды сатып алу абілеттілігі
B) С(раныс а шалай амтамасыз етілген т(тынушыны ажеттілігі мен
с(раныс т лем абілеттілігі
C) 5(нды т(рғыдан тауарларды сапасын (райды
D) Белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған тауарларды нары а
сатуға (сыну
E) 2німні на ты бағасыны тепе-те дігі
F) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-те дікті алыптастыратын бағалар
12. А шаны ат аратын ызметтері:
A) Б лу, реттеу
B) Д*ниеж*зілік а ша
C) Айырбас (ралы
D) 5(н лшемі, (ралы
E) Ынталандыру,ба ылау
F) Т лем (ралы, азына жинау (ралы
13. Меншік иесі табысыны т*рі:
A) Ресурстар
B) Дивидент
C) Рента
D) Т(тыну
E) 8тым
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14. Т(ра ты капитал:
A) е бек (ралдарыны (ны
B) ндіріс (рал-жабды тарына ж(мсалған капитал (" C")
C) ж(мыс к*ші, тауарды сатып алуға ж(мсалған капитал («V»)
D) айналмалы капиталды бір б лігі
E) ндіріс (рал-жабды тары мен ж(мыс к*шін сатып алуға кеткен
капитал
15. Сырт ы шығын:
A) Арендалы т лемге жəне тағы бас аларға ж(мсалған а ша аражаттары
B) 2ндіріс к леміні згеруіне байланысты згеріп отырады
C) Та дау мəселесі пайда болған жағдайда пайдаланылады
D) Кəсіпорынны зіне тиесілі ресурстарын (меншігін ) тиімді пайдалану
тəсілі ар ылы фирманы болжамданған а шалай аражаты
E) Кəсіпкерге кəсіпкерлік абілеті *шін табыс əкеледі
F) Ішкі жабды таушылар ар ылы ндіріс факторларына ж(мсалған
а шалай аражаттары
G) Бір алыпты де гейде т(рады
16. 2ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т(ра ты шығын:
A) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
B) 5исығы нім саны абциссасына перпендикуляр болады
C) 2нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
D) 5исығы нім саны абциссасына пареллель болады
E) 5исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
F) 2нім ндіру процесі басталмастан б(рын пайда болады
G) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
17. Б(л оғамны дамуы мен мір с*руі *шін ажетті материалды жəне
рухани игіліктерді (ру процесі:
A) ндіргіш к*штер
B) (рылым
C) ндіріс
D) ж(мыс к*ші
E) ж(мыс машинасы
F) табиғи фактор
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18. 2ндіріс факторлар нарығы:
A) Автомобильдер нарығы
B) Жер нарығы
C) Игіліктер нарығы
D) Тауарлар мен ызметтер нарығы
E) Азы -т*лік нарығы
F) Капитал нарығы
G) А ша нарығы
H) Е бек нарығы
19. Макроэкономикалы талдау объектісі:
A) Фирма шығыны
B) Тауар сатып алу кезінде т(тынушы та дауы
C) Ж(мысбастылы
D) ЖІ2
E) Ж82
F) Фирма пайдасы
G) Жеке экономикалы субъектілерді тəртібі
20. Автономды инвестициялар к здері:
A) жалпы (лтты нім
B) жиынты (сыныс
C) жиынты с(раныс
D) инвестициялардан т*сетін табыс
E) (лтты табыс сімшесі
F) *й шаруашылы тарыны жинағы
G) т(тыну шығындарыны жиынтығы
21. Циклды классификациялауды белгілі ай ындамалары:
A) Жеке шаруашылы циклдары жəне 5 жылдан бастап 10 жылға дейін
B) К*рделі шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
C) Жеке шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
D) Н.Кондратьевті циклдары немесе (за тығы 30-60 жылға созылған
(зын тол ынды циклдар
E) Н.Кондратьевті циклдары немесе (за тығы 40-60 жылға созылған
(зын тол ынды циклдар
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22. Американ ғалым экономисі П.Самуэльсонны ойынша оғамдағы
е бекке деген (сыным мынадай факторлармен аны талады:
A) Жала ы м лшерімен
B) Ж(мысшыны е бекке абілеттілігімен
C) Ж(мысшыны ж(мсайтын е бегіні сапасы, саны жəне біліктілігімен
D) Т(рғындарды хал ахуалымен
E) Т(рғындарды жалпы санымен
F) 5ызметкерді ой рісімен
G) К*рделі шаруашылы циклдары
23. Валюта олдану саласы мен тəртібіне арай б лінеді:
A) Еркін конверсияланбайтын (толы айтарымсыз)
B) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
C) Бас а шетел валютасына айырбасталмайды
D) Бас а шетел валютасына айырбасталады
E) Еркін конверсияланатын (толы айтарымды)
24. Валюта курсыны динамикасына əсер ететін факторлар:
A) 8лтты табысты к лемі мен ндіріс шығындарыны де гейі
B) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
C) Тауар мен ызмет к рсету импорты
D) Халы шаруашылығы экономикасын т(ра тандыру
E) Инфляцияға арсы саясат
F) 5аржыны сауы тыру
25. Экономикалы суді ар ынымен сипатын келесі факторлар
аны тайды:
A) е бек ресурстары
B) німні сапасыны т мендеуі
C) нім проблемасыны шешілмеуі
D) уа ыт тапшылығы
E) шығындарды артуы
F) бағаны (нсыздануы
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Дж.М.Кейнсті (станымы:
A) Экономика əр уа ытта тепе-те дікте болады
B) Жиынты (сынысты ынталандыру
C) Экономиканы дағдарыстан шығару
D) Жеке м*ддені абсолюттендіру, еркін имылға экономиканы негіздеді
E) Экономика ішкі (табиғи) за дарды ы палымен зін- зі реттейді
2. Макроэкономика зерттейді:
A) Тау-кен кəсіпорындарыны инвестициялы ызметін
B) Билайн (ялы телефон операторыны нары тағы *лесін
C) Нары тағы жағымды жəне теріс сырт ы əсерлерді
D) Елді аржы-салы ж*йесі мен саясатын
E) Жетілген бəсекелестік жағдайындағы фирмаларды іс-əрекетін
F) 2ндіріс факторларына табыстарды (рылуын
3. Экономикалы теориядағы макроэкономикалы талдауы:
A) 8лтты табыс шамасы
B) Мемлекетті ндіріс факторларыны салааралы б лінуіне атысуы
C) Баға де гейін жəне оны згерісін аны тау
D) 2ндірушілерді игіліктерді ндіру к лемі мен тəсілдерін аны тауы
E) 2ндіріс факторларына бағаны (рылуы
4. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Толы ж(мыспен амтылу мен ж(мыссызды
B) Тауар нарығында с(раныс пен (сыныс тепе-те дігі
C) 8лтты ндірісті суі немесе (лдырауы
D) 2ндірушіні шығынын мейілінше т мендету
E) Инфляция де гейіні суі немесе (лдырауы
F) Монополистерді бағаны к теруі
5. Ағымдарға кірмейді:
A) Мемлекет бюджетіні арты шылығы
B) 8лтты байлы
C) Мемлекет бюджетіні тапшылығы
D) Ағымдағы жыл ішіндегі ндірісті м лшері
E) Мемлекеттік бюджет
F) Белгілі к*ндегі а ша сомасы
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6. Атаулы ЖІ2 к леміне əсер етеді:
A) Экспорт
B) Т(тыну шығындары
C) Бағалар де гейіні динамикасы
D) Тауарлар мен ызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
E) Импорт
F) На ты ндіріс к леміні динамикасы
G) Бағалар индексіні 1-ден т мен болуы
7. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) А ша айналысыны жылдамдығы
B) Байлы салдары
C) Пайыз м лшерлемесіні салдары
D) А ша (сынысы
E) Салы м лшерлемесіні згерісі
8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) А ша айналысыны жылдамдығы
B) Бағалар де гейі
C) Фирмаларға салынған салы тар
D) Ресурстарға бағалар
E) Технологиядағы згерістер
9. AD исығына атысты ате т(жырымдар:
A) AD исығыны к лбеуі теріс
B) 5ыс а мерзімде AD исығы к лдене сызы
C) AD исығы т мен о ға бағытталған
D) А ша (сынысы ыс арғанда, AD исығы солға жылжиды
E) AD исығы Р мен B арасындағы тура тəуелділікті бейнелейді
F) Бағалы факторлар AD исығын о ға жəне солға жылжытады
G) AD исығыны бойымен жылжу жиынты с(ранысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
10. Кейнсті арапайым мультипликатор *лгісі к рсетеді:
A) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
B) 1/1-b(1-t)
C) ∆Y/∆G
D) Салы сіміні жина сіміне катынасын
E) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
F) 1/1-b

11

Макроэкономика

51

11. Кейнс кресі *лгісіндегі іс ж*зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) Тауарлы материалды ор ыс арады
B) Жиынты с(раныс жиынты (сыныстан кем болады
C) Фирмалар т(тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
D) 5ор жина тары іс ж*зіндегі инвестициялардан арты болады
E) Тауарлы материалды ор седі
F) Фирмалар ндіріс пен ж(мысбастылы ты (лғайтады
G) Жиынты с(раныс жиынты (сыныстан арты болады
12. Т(тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т*зуде:
A) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
B) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
C) Инвестициялы с(ранысты згеруі бай алады
D) Жина тау мен инвестициялар те дігі б(зылады
E) Bй шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне те болатын
н*ктелер аны талады
13. А ша (сынысын азайту туралы шешім абылдау *шін 8лтты банк:
A) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м*мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м*мкін
C) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м*мкін
D) А ша басып шығаруы м*мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м*мкін
F) Кəсіпкерлік (рылымдарды аржыландыруды арттыруы м*мкін
G) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м*мкін
14. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с(ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Делдалды
B) Транс(лтты
C) Экзогенді
D) Са ты
E) Трансакциялы
15. Коммерциялы банк ызметі:
A) Кəсіпорынны ағымдағы шоттарын ж*ргізу
B) 5ағаз-а ша белгілерін эмиссиялау
C) Есептік м лшерлемені реттеу
D) А ша нарығындағы тепе-те дікті реттеу
E) Іскерлікті несиелендіру
F) А ша (сынысын реттеу
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16. IS исығын (руға негіз болатындар:
A) 2те икемді жиынты (сыныс
B) Кейнс кресі
C) Бағаларды бекітілген де гейі
D) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
E) А ша нарығындағы а шаға с(раныс
F) ЖІ2=Т82=8Т
17. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
B) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс (сыныстан арты
C) 8лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
D) А шаға с(раныс оған (сыныстан к п
E) Тауарлы- материалды орды суі бай алады
F) Игіліктер нарығында арты шылы
G) А шаға тапшылы бай алады
18. Ж(мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
B) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
C) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
D) Циклды жəне фрикционды ж(мыссызды тарыны айырмасы
E) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
F) NAIRU
G) Фрикционды жəне циклды ж(мыссызды сомасы
19. Ж(мыссызды ты экономикалы –əлеуметтік салдары:
A) Ж(мыстан босап алған ж(мысшыларды біліктілігі жоғалады
B) Жастар ж(мыссыз алады
C) Жоғары о у орнын бітіргендер ж(мыссыз болады
D) Халы ты сатып алу абілеті т мендейді
E) Толы кəсіпкерлікпен амту орын алады
F) Ауылда ж(мыссызды к бейеді
G) 5ылмыс жасауға олайлы жағдай туындайды
20. Экономикалы іскерлік цикл:
A) т(тынушы талғамыны згерісі
B) инфляцияны згеруін айтамыз
C) с(ранысты згеруі
D) ж(мыспен амтылу де гейіні згеруі
E) с(раныс исығыны згерісі
F) (сынысты згеруі
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21. Ағымдағы операциялар бойынша 5аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт к лемі ыс артылады
B) Экспорт аржыландырылады
C) Экспорт к лемі (лғайтылады
D) Фиксалды саясат ж*ргізіледі
E) Тапшылы аржыландырылады
F) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Сауда балансыны жай-к*йін бейнелеу
B) Ауыспалы валюта бағамын к теру
C) Ж(мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
D) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
E) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т*сетін барлы т*сімді
к рсету
F) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
B) 8лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Импортты м лшеріне тəуелді
D) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
E) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
F) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
G) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
H) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т*ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны (ны (доллармен) алай згереді?
A) 7,50 долларға азаяды
B) 8 долларға т*седі
C) 15 долларға седі
D) р маркадан 5 центке кемиді
E) 15 долларға арзандайды
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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 еліндегі су ар ыныны 60%-ын (райды
B) В еліні су ар ынынан 40% т мен
C) В еліндегі су ар ыныны 3/5 б лігін (райды
D) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
E) В еліне арағанда 1,67% есе жоғары
F) В еліне арағанда 13% т мен
G) В еліне арағанда 45% т мен
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Кəсіпорын экономикасы
1. «Бизнесті жол картасы 2020» бағдарламасыны негізгі міндеттері:
A) ірі кəсіпорындарға аржылай к мек к рсету
B) кəсіпкерлерді валюталы тəуекелдерін т мендету
C) кəсіпкерлік секторды сауы тыру
D) кəсіпкерлік əлеуетті к*шейту
E) экспорт пен импортты ара салмағын те естіру
F) (лтты орды к лемін (лғайту
G) олигополиялы кəсіпорындарға олдау к рсету
2. Минералды -шикізатты кешеннен жоғары технологиялы неркəсіптік
ндіріске табыстарды салу жолымен ндірісті əртараптандыруға жəне
экспорт а бағытталған т(жырымны негіздері:
A) Баға
B) Мемлекеттік ж*йе
C) Бəсекелестікке абілеттілік
D) Жеке меншік
E) 8сыныс
F) С(раныс
3. 2ндірістік кəсіпорынны ма ызды міндеттері:
A) кəсіпорын персоналдарын жала ымен амтамасыз ету алыпты, е бек
жағдайын алыптастыру д(рыс болуы жəне кəсіби осу м*мкіндіктерін
арастыру
B) персоналды бас ару менеджменті
C) неркəсіп потенциалын уаттылығы бойынша кəсіпорындарды жіктеу
D) мемлекеттік стандарттарды жəне нормаларды əзірлеу
E) тарихи деректерді зерттеу
4. 2неркəсіптік кəсіпорынны функциялары:
A) мемлекеттік за дарды, нормативтер мен стандарттарды орындау
B) салы тарды т леу
C) ндірісті автоматтандыру
D) т(тынушыдан німді алу
E) т(тынушыға німді жеткізу жəне сату
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5. 5оғамды ндірісті экономикалы тиімділігіні ма ызды
к рсеткіштері:
A) зіндік (ны
B) экономикалы рісі
C) нормативтік коэффиценті
D) е бек сыйымдылығы
E) шығын т*рлері
F) нім к лемі
6. 2ндіріс тиімділігін арттыру жолдары:
A) е бек сыйымдылығын арттыру
B) ндіріс цикліні (за тығын арттыру
C) айналым санын т мендету
D) инвестициялы саясатты тежеу
E) е бек німділігін арттыру
F) німні ор сыйымдылығын т мендету
7. Негізгі капиталға жататындар:
A) ж(мысшы к*ші
B) жер телімдері
C) отын
D) дайын нім
E) шикізаттар
8. Негізгі (рал-жабды тарды пайдалануды талдау *шін
к сеткіштер:
A) шығынны су коэффициенті
B) ор сыйымдылығы
C) айналымны ж*ктелу коэффициенті
D) айналымдылы коэффициенті
E) ормен жара тандырылуы
F) бір айналымны (за тығы
G) интенсивті ж(мыс істеу коэффициенті
9. 2неркəсіпте пайдаланылатын пайдалы азбалар топтары:
A) Жанбайтын азбалар
B) Минералды пайдалы азбалар
C) С санатты орлар
D) Металл емес пайдалы азбалар
E) В санатты орлар
F) А санатты орлар
G) Жанатын азбалар
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10. Айналым орларыны негізгі ордан ерекшелігі:
A) бірнеше ндірістік циклге атысады
B) оларды (ны ндірілген німге біртіндеп ауысып отырады
C) сапалы тозуға (шырайды
D) бір ндірістік циклде толығымен т(тынылады
E) зіні табиғи – затты нысанын згертеді
F) табиғи тозуға (шырайды
G) оларды (ны дайын німге толығымен ауысады
11. Дайын німді а ша аражатына жылдам айналдыруды
жолдары:
A) арзан бағамен запастарды сатып жіберу
B) німді ткізуді жоспарын жетілдіру
C) к терме баға ар ылы жəне сатып алушыға тиімді бағамен сату
D) німді алдын ала т леу шарты ар ылы ткізу
E) дайын німді б ліп т леу шартымен сату
F) сатуға ы ғайлы уа ыт келгенін к*те т(ру
G) екінші де гейлі банктерден арыз алу
12. 2німді шығару к лемін
аны тау əдістері:
A) кəсіптік
B) (нды
C) натуралды
D) неркəсіптік
E) со ғы
F) ндірістік
G) е бектік

лшеу бірлігіне байланысты

13. Ж(мысшылар:
A) біліктілік де гейі жоғары мамандар
B) экономикалы ж(мыстарды іске асырады
C) инженерлік-техникалы ж(мыстарды іске асырады
D) німді ндіру процесімен тікелей айналысады
E) бас арушылы ызметтерді іске асырады
F) əкімшілік-шаруашылы ызметтерді іске асырады
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14. Кесімді е бека ы:
A) е бек лшемі ж(мыс істеген уа ыт а байланысты
B) е бек жағдайына байланысты
C) е бека ы кесімді баға оюдан шығарылған німні саны мен сапасына
байланысты болады
D) е бек лшемі орындалған ж(мыс к леміне байланысты
E) ызмет к рсетуге кеткен уа ыт а байланысты
F) нім бірлігіні кесімді бағаламасымен аны талады
15. Мерзімдік е бека ы:
A) тарифтік м лшерлемеге сəйкес есептеледі
B) жоғары бағалама бойынша арастырылған ж*йе
C) е бека ы кесімді баға оюдан шығарылған німні саны мен сапасына
байланысты болады
D) на ты ж(мыс істеген уа ытына айлы пен есептеледі
E) е бек лшемі ж(мыс істеген уа ыт а байланысты
F) е бек лшемі орындалған ж(мыс к леміне байланысты
16. 5аржылы инвестициялар:
A) акция сатып алу
B) к*рделі (рылыс а салым салу
C) бағалы ағазды сатып алу
D) жа а техника мен жəне (рал жабды тар сатып алу
E) ндірісті ке ейтуге аражат б лу
F) облигация сатып алу
17. Инвестициялы жобаларды тиімділігін сипаттайтын к рсеткіштер:
A) рентабельділік
B) е бек німділігі
C) ор айтарымдылығы
D) табыстылы ты ішкі м лшерлемесі
E) келтірілген шығындар индексі
18. 2ндіріс шығындарын азайтудағы техникалы жəне экономикалы
факторларын топтары:
A) ндірістік циклді (за тығын ыс арту
B) ндірісті техникалы де гейін к теру
C) технологиялы операцияларды орындалу мерзімін ж*ргізу
D) німні к лемін жəне (рамын згерту
E) ндірісті (йымдастыру жəне е бек жағдайын жа сарту
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19. 2неркəсіпте німні зіндік (нына баға беруде олданылатын
к рсеткіштер:
A) зіндік (нны элементтері бойынша шығындары
B) цехтарды , учаске мен ж(мыс орындарыны технологиялы жағынан
мамандандырылуы
C) тауарлы німні толы зіндік (ны
D) німні белгілі бір б лігін дайындау
E) алғаш ы капитал салымдары мен айналым аржылары
F) техникалы амтамасыз ету ызметтерін орталы тандыруға арналған
шығындар
G) олда бар арнайы жабды тарды айта (руға арналған шығындар
20. Маркетингті негізі ызметі:
A) айналмалы ор м лшерлерін сапалы т*рде пайдалана білу
B) е бек німділігіні (нды к рсеткіштерін аны тау
C) ая талмаған ндірісте айналмалы аражат нормативін арастыру
D) ткізу операцияларын маркетингтік жоспарлау
E) ызметкерлерді тізімдік санын аны тау
F) на ты нары ты (рынокты) мəселелерін, келешектігі м*мкіндіктерін
кешенді т*рде зерттеу
21. 2ндірістік циклді (за тығын ыс артуды жолдары:
A) жалпы к лемі ндіріс к лемі мен нім ткізілуіне жəне шығындарды
(рылымына тікелей байланысты шығындарды есептеу
B) азіргі жағдайдағы баға индексін есептегендегі машиналар мен (ралжабды тар (нын есептеу
C) шығарылатын німдер конструкциясы жəне ндірісті (йымдастыруды
жетілдіру
D) ндірістік процесті кешенді механикаландыру мен автоматтандыру,
ндірісті толассыз ж(мыс істеуін арттыру
E) технологиялы ба ылауға озы əдістерді енгізу жəне оны
технологиялы операцияларды орындалу мерзіміне сəйкес ж*ргізу
22. Бəсекеге абілеттілікті бағадан тыс факторлары:
A) жарнама
B) тауарды сат аннан кейінгі ызмет к рсету
C) тауар мен ызметті бағасын т*сіріп сату
D) шикізатты арзан бағаға сатып алу
E) жа а технологияны пайдалану
F) логистиканы тиімді (йымдастыруды ар асында шығынды азайту
G) негізгі орды уа тылы жа артып отыру
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23. Табыстылы к рсеткіштерін талдау міндеттері:
A) нім бағасын аны тау, кəсіпорынны ндірістік уатыны згеру
н(с аларын есептеу
B) осымша табыс алатын жағдайларды арастыру
C) т(ра ты табыс атарына жат ызылған жеке баптар бойынша нім
шығару
D) табысты б лу бағыттарын, пропорцияларын жəне тенденцияларын
зерттеу
E) табыстылы ты абсолютті к рсеткіштеріні жоспарыны орындалуын
бағалау
F) нім ткізуден т*сетін табыс сомасын есептеу
24. 2ндірістік функцияны негізгі орта асиеттері:
A) ндірістік функция факторларды əрбір берілген *йлесімінде німні
максималды к лемін шығаруды сипаттайды
B) 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 тайды
C) ндіріс к лемі олданылатын ресурстарды к леміне, сапасына
байланысты
D) ндірістік функция ндіріс факторларыны тек технологиялы
жағынан тиімді *йлесімділіктерін ғана сипаттайды
E) белгілі бір нім к лемін шығару *шін олданылатын факторларды бір
бірімен алмастыруға жəне толы тыруға болмайды
25. Кəсіпорынны аржылы жоспарында ж(мсалымдар мен аражатты
шығысы арастыратын баптар:
A) амортизациялы аударымдар
B) кəсіпорынны м*лкін жалға беру
C) німді ткізу, ызмет к рсету
D) таза пайданы б лу
E) кəсіпорынны негізгі орын ткізу
Кəсіпорын экономикасы
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Бухгалтерлік есеп
1. 5аржылы есептілікті сапалы сипаттамасы:
A) кезе ділік
B) шынайылы
C) ол жетімсіздік
D) т*сініктілік
E) *здіксіздік
2. Активтер:
A) алдағы кезе кірістері
B) алынған аванстар
C) кредиторлы берешек
D) банк арыздары
E) негізгі (ралдар
F) жарғылы капитал
3. Баланс (рылымы т(рады:
A) бес б ліктен
B) *ш б лімнен
C) т рт б ліктен
D) бес б лімнен
E) баптардан
4. 2ндірістік есепті шоттары:
A) 1010
B) 1040
C) 8210
D) 8310
E) 8110
5. Міндеттеме шоттары:
A) шикізаттар мен материалдар
B) сатып алушылар мен тапсырыс берушілерді
C) арапайым акциялар
D) алдағы кезе кірістері
E) алдағы кезе шығындары
F) эмиссиялы кіріс
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6. Бастап ы (жаттарды деу кезе дері:
A) біртектестікке жат ызу, есеп регистрларына жазу
B) (жаттарды мазм(нын тексеру
C) м(рағат а ткізу
D) операцияларды за дылығын тексеру
E) мазм(нын тексеру, бағаға айналдыру
7. Банктік шот ашу *шін кəсіпорын (сынады:
A) бас арушы мен бухгалтерді олдарыны *лгілері бар (жатты
B) бухгалтерді жеке куəлігіні нотариалды куəландырылған к шірмесін
C) олма ол а шаны салуға тінішті нотариалды куəландырылған
к шірмесін
D) есептік саясатты нотариалды куəландырылған к шірмесін
E) кассирді жеке куəлігіні нотариалды куəландырылған к шірмесін
8. Негізгі ндіріс шығындарыны жіктелуі:
A) бағам айырмашылығы
B) ж*к (жат шығыстары
C) активтерді (нсыздануы бойынша шығыстар
D) е бекті теу
E) корпорациялы табыс салығы бойынша шығыстар
F) бағам айырмасы бойынша шығыстар
9. А ша эквиваленттері:
A) Жина шоттарындағы аражаты
B) Овердрафт
C) Карт - шоттардағы а ша аражаты
D) Коммерциялы ағаздар
E) Депозиттік сертификаттар
10. Іс-сапар ая талған со жауапты т(лға ткізетін (жаттар:
A) Кіріс ордері
B) Авансты есептер
C) Т лем тапсырмасы
D) Б(йры
E) 5абылдау – тапсыру акті
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11. 1250 шотты дебеті:
A) к*мəнді берешек
B) материалды зиянны орнын толтыру бойынша сомалар
C) ж(мыскерлерге берілген арыздар
D) есеп беруге тиісті т(лғаға берілген сомалар
E) банктен несиеге алынған сомалар
F) (рылыс бойынша шығындарды орнын толтыру бойынша сомалар
G) сатып алушыларды берешегі
12. 5орлар:
A) Ғимараттар жəне (рылыс, (рылғылар
B) Ая талмаған (рылыс
C) Дайын нім, тауарлар
D) Негізгі жəне к мекші ндірістер
E) Шикізат пен материалдар
F) 5аржылы инвестициялар, а ша аражаттары
G) Ая талмаған ндіріс
13. 5аржылы есептілікті нысандары:
A) А ша аражаттары озғалысы туралы есептілік
B) Ж(мысты орындалғаны туралы акт
C) Салы ты декларациялар
D) Кіріс жəне шығыс кассалар ордерлері
E) Т лем-талап тапсырмасы
F) Бухгалтерлік баланс
G) Пайда жəне зиян туралы есептілік
14. Негізгі (ралдарға ж ндеу ж*ргізу тəсілдері:
A) Же іл-желпі
B) Мердігерлік
C) Толы жəне ішінара
D) Мердігерлік жəне шаруашылы
E) Кешенді
F) Ағымдағы
G) Шаруашылы
15. Негізгі (рал:
A) Болжау циклі барысында ызмет ететін материалды активтер
B) Бір немесе бірнеше мерзімде ндірісте олданылатын материалды
актив
C) Келешекте табыс келтіретін активтер
D) Материалды затты формасы жо материалды активтер
E) Бір жылға дейінгі жабылатын субъектілерді міндеттемелері
F) Шаруашылы серіктестіктегі салымшыларды салымы
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16. Халы аралы тəжірибеде олданылатын жалдауды т*рлері:
A) Франко
B) Хайринг
C) Эмитент
D) ФИФО
E) Лизинг
F) Чартер
17. Пайдаланылмаған демалыс *шін тема ы есептегенде алатын кезе :
A) ткен 6 айды
B) алды ғы 1 айды
C) ткен 1 жылды
D) ткен 11 айды
E) ткен со ғы айды
F) алды ғы 12 айды
G) ткен 3 айды
18. Материалды зиянны орнын толтыру *шін е бека ыдан (стау:
A) олма- ол а шамен т леу
B) касса ар ылы
C) сот шешімі бойынша
D) ызметкерлерді тініші бойынша
E) банк ар ылы
F) кəсіпорынны б(йрығы бойынша
19. Нары ты экономика жағдайында несие:
A) банк несиесі
B) шетел валютасы т*ріндегі несиелер
C) айтарымдылы , т лем жəне мерзімділік шарттары бойынша
D) банктен тыс мекемелер несиелері
E) бір за ды т(лғаны екінші бір за ды т(лғаға келісілген м лшерде
пайыз, сім алу *шін белгілі бір уа ыт а аржылай беруге байланысты
F) коммерциялы несие

25

Бухгалтерлік есеп

51

20. Статистикалы есеп:
A) экономика, мəдениет, білім беру жəне т.б. салалардағы к пшілік
сипаттағы (былыстарды зерттейтін есеп
B) əлеуметтік-экономикалы (былыстарды, оларды санды к рінісінде
сапалы сипаттамасымен жəне оларды на ты болған жері, уа ыт
жағдайында дамуыны за дылы тарын аны тай отырып орытындылау
жəне зерттеу
C) шауашылы процестері мен (былыстарын оларды тікелей ж*зеге
асыру барысында ба ылау жасау
D) шаруашылы (былыстарыны санды жағын сапалы жағымен
байланыстыра отырып, затты к рсеткіштермен, а шалай т*рде
бухгалтерлік а параттын жалпылама, *здіксіз, (жатты негізделген жəне
зара байланыстыра тіркеу
E) шаруашылы операциялары мен процестерін олар жасалып жат ан
кезде адағалауға жəне ба ылауға арналған
F) басшылы пен бас арманы деректермен амтамасыз етуды
жылдамдығы мен жеделдігі
21. Капитал к здері:
A) тартылған капитал
B) бюджеттік есеп орлармен есеп айырысу
C) займдар
D) жабды таушылар жəне мердігерлермен есеп айырысу
E) е бека ы т леу бойынша есеп айырысу
F) салы бойынша бюджетпен есеп айырысу
G) жарғылы капитал
22. Меншікті капитал:
A) Активтері жəне пассивтері осындысы
B) Кəсіпорын м*ліктері жəне оларды алыптасу к здері
C) Иесіні *лесінде алатын капитал
D) Міндеттемелері мен а ша аражаттары
E) Барлы міндеттемелері шегерілген активтері
F) Фирманы м*ліктері
G) Актив пен пассивті айырмасы
23. Негізгі ндіріс шығындары:
A) акция бойынша дивиденттен т*рінде
B) нім ткізуден
C) табыстан минус салы
D) ат арушы *кімет органдарыны субсидиясы
E) к рсеткен ызметтен
F) таза табыс
G) бағам айырмашылығынан
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24. А ша аржаттары озғалысын жасауда олданылатын əдістер:
A) Тікелей
B) Негізгі жəне к мекші
C) Негізгі жəне *стеме
D) 5осымша
E) Негізгі жəне жанама
F) Жанама
25. А ша аражаттары туралы есептілік:
A) дебиторлы берешек
B) негізгі емес ызметтен т*скен а ша т*сімдері
C) пайдаланушыларға а ша аражаттары туралы, а ша ағыны туралы
а параттарды тапсыру
D) а ша аражаттары мен оларды баламаларыны т*суі мен ж(мсалынуы
E) компанияны ызметіні нəтижелері туралы
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