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

5B050800

«Есеп жəне аудит»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерлік есеп
принциптері
4. Бас ару есебі

1. С(ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т(рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерлік есеп принциптері
4. Бас ару есебі

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. Экономикалы ма сат а жатпайды:
A) Толы ж(мыспен амту
B) Адамдарды əл- ау атын арттыру
C) Экономикалы тиімділік
D) Саяси т(ра тылы
E) Философиялы , логикалы ызметтер
F) Формациялы , əдістемелік, тəжірибелік
G) Шаруашылы негізідері
2. Тауар айналысыны формуласы:
A) А№-Т
B) Т-А -Т
C) А-Т
D) А- А№
E) А-А
F) А-Т-А№
G) Т-Т
3. Ерекше экономикалы за дар дегенiмiз:
A) Шаруашылы ж*ргiзудi на ты-тарихи формаларыны за ы
B) леуметтік- ндiрiстiк атынастарды дамуын бiлдiредi
C) К*нделікті іс-əрекетке байланысты ережелер
D) Меншік ( ы тарындағы м(раға алдыру
E) Шекті пайдалы асиеті
4. Т мендегі т(жырымдаманы д(рысы:
A) экономикалы за дар адам санасына тəуелді, адамдар оларды
белгілейді
B) адамдар тəжірибесінде экономикалы за дарды олдану
C) ( ы ты за дарға ( сас
D) экономикалы жəне табиғат за дары
E) экономикалы за дар объективті т*рде əрекет етеді, адамдар оларды
танып-біліп, з тəжірибесінде пайдаланады
5. Монопсония нарығына сай жағдай:
A) бір сатып алушы жəне к птеген сатушылар
B) рыноктағы бiр фирманы *стемдiк етуi
C) бірнеше ірі сатушылар мен к птеген шағын сатып алушылар
D) жеке фирмалар
E) бір сатушы мен бір т(тынушы

4
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6. Рынок (ғымын т*сіндіруге болады:
A) Экономикадағы монополистік кəсіпкерлік еркіндігі
B) Шектеулі ресурстарды тиімді пайдаланудағы (дайы ндірістік
атынастар
C) 5ндірістік факторларды еркін озғаласы
D) Т(тынушылар мен ндірушіліерді зара байланысын ж*зеге асыратын
орын
E) 5ндірістік атынастарды реттелген ж*йесі
F) Еркін саудаға негізделген экономикалы ж*йе
G) Сауда сатты іске асатын жер аумағы
7. Бағалы емес бəсекенi (ралдары:
A) Нары ты зерттеу
B) ҒТЖ олдану
C) Бəсеке абілетті нім сапасын жа сарту
D) Балама німдерді сараптау
E) Жəрме келер ткiзу
F) Техника-технологияны тарту
8. Монопсония рыногына тəн жағдай:
A) бір сатушы к п сатып алушыларға арсы
B) монополиялы баға белгілеу
C) аздаған сатып алушы к птеген сатушыға арсы
D) бір сатып алушыға арсы к п сатушылар
E) бір ғана сатушы жəне сатып алушы
F) рынокта бір ғана сатып алушы
9. Монополиялы бəсекелестік нарығындағы баға алыптасуға əсер ететін
факторлар:
A) тек а шалай нысан
B) тек ндірістік нысандар
C) тек тауарлы нысан
D) сатып алушылар (сыныстарды айырмашылығын к ретіндіктен əр
т*рлі тауарға əр т*рлі баға т леуге дайын
E) бір мерзімде ндірістік жəне тауарлы нысандар
F) келісімді біркелкі нары ты бағамен емес ке диапазонды бағалармен
жасайтын сатып алушылармен, сатушылардан (ралады

5
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10. Жиынты (сыныс исығы:
A) баға мен жиынты шығыстар арасындағы атынастарды сипаттайды
B) баға мен на ты Ж85 арасындағы атынастарды сипаттайды
C) бағалы емес факторлар солға немесе о ға озғау ар ылы згеріске
келтіреді
D) ндірілген жəне т(тынылған на ты Ж85 арасындағы атынастарды
сипаттайды
E) бағалы факторларды əсері исығыны бойымен озғалу кестесі
ар ылы к рсетіледі
11. Пайдалы заттар болып табылатын тауар:
A) сату немесе айырбастау *шін ндірілген е бек німдері,сату немесе
айырбастау *шін ндірілген е бек німдері
B) *й шаруашылығыны жина талған м*лкі мен халы ты жина тары
C) барлы нары ты субъектілерді на ты кассалы алды тары
D) экономикалы цикл
E) *й шаруашылығыны берілген уа ыт аралығында ж(мсалынған
табыстарыны бір б лігі
F) (нды ағаздарға салынған табысты бір б лігі
12. Табысты жоғарылату *шін ажет:
A) 5ндіріс шығындарын т мендету
B) 5ндіріс шығындарын ыс арту
C) Материал орын молайту
D) 5ндіріс к лемін ыс арту
E) 5ндіріс шығындарын жоғарылату
F) 5ндірістік емес шығындарды жоғарылату
13. Негізгі ндіріс орлары дегеніміз:
A) 5ндірісте бір рет ғана олданылатын німдер
B) Отын, энергия, жартылай фабрикаттар
C) Станок, ғимарат, негізгі активтер
D) 5ндірістік циклда тек бір рет болатын материалды заттар
E) Шикізат, материалдар, ж(мыс к*ші
14. 5ндіріс факторларына с(раныс:
A) тауар бағасына тəуелсіз
B) тауар бағасына байланысты
C) згеріссіз алады
D) əр ашан (лғаяды
E) əр ашан ыс арады
F) ндіріс факторларыны бағасына тəуелсіз

6

Экономика ағидалары

53

15. Жеке капитал айналымында капитал:
A) тек ндірістік формада болады
B) тек айналым стадиясында болады
C) тек а шалай формада болады
D) бір формасына екінші формаға кезектеп к шуі
E) тек тауар формасында болады
F) əр ашан озғалыста болады
G) кезекпен 3 функция ат арады
16. А5К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) :опару тəсілі
B) :арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
C) К*рделі ирек тəсіл, к*рделі ирексіз тəсіл
D) К*рделі ирек тəсіл, сілтесіздендіру тəсілі
E) Жер жырту тəсілі
F) :арапайым ирек тəсіл
G) Ирексіз к*рделі тəсіл
17. Экономикалы за дар дегенiмiз:
A) табиғи ресурстарды оры
B) əлеуметтiк-саяси атынастарды экономикалы нормативтерi
C) проблеманы шешудегі адамдарды пікірі
D) ғылыми зерттеудi ерекше əдiстерi
E) объективтi, т(ра ты айталанып отыратын (дайы ндіріс
F) адамдар ызметiнi объективтi жəне тарихи тпелi за ы
18. Кірістер бойынша Ж85 ішіне кірмейді:
A) инвестициялар
B) т(тыну шығындары
C) пайыз
D) тауарлар мен ызметтерді мемлекеттік сатып алу
E) *кімет шығыстары
F) таза экспорт
19. Дж. Кейнсті теориясына сəйкес, экономиканы
байланысты:
A) Жиынты с(раныс а басым əсер етуші факторларға
B) Саяси факторларға
C) 8сынысты динамикасына əсер етуші факторларына
D) Адамдарды жинағын арттыруға бейімделуіне
E) Табиғи факторларды əсер етуіне
F) Инвестициялы шығындарды т(ра сыздығына
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20. Экономиканы мемлекеттік реттеу əдістері:
A) Тікелей
B) Жанама
C) Мемлекеттік емес
D) Микроэкономикалы
E) Спорадикалы
F) Ішкі экономикалы
G) Те естірілмеген
H) Жоспарлы
21. Циклды ж(мыссызды :
A) с(раныс тапшылығына байланысты
B) (лдырау кезе інде болады
C) ерікті экономика жағдайында болады
D) тек ана дамыған елдерде болады
E) тауарлар мен ызметтерге жиынты с(раныс азайғанда болады
22. Бағаны су ар ыны т(рғысынан инфляцияны т*рлері:
A) ар ынды
B) шығын
C) (рылымды
D) с(раныс
E) баяу
F) ашы
G) басылы ы
23. Айналыстағы а ша к леміні суіне тікелей əсер етеді:
A) олма- ол а шасыз есепті суі
B) шығарылатын нім нарығындағы инфляция артуы
C) бағалардын т мендеуі
D) шығарылатын нім бағасыны суі
E) нары тағы шығарылатын нім бағасыны суі
24. Банкті белсенді операцияларына жатады:
A) несие беру
B) а шаларды алмастыру
C) салымдарды тарту
D) алтын валюталы орды са тау
E) несие т лемдерін ба ылау
F) несиелерді бас а банктер ар ылы алу
G) т*рлі облигацияларды эмиссиялау
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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) 5німдерді сату мен əскери бағытталған (ралдар
D) Экспортты жəне импортты субсидияларды жəне квотаны болмауы
E) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
F) Шетелдік бəсекеден (лтты экономиканы орғауға бағытталған саясаты
G) Мемлекеттік шығындарды жəне салы салуды ойылымдарыны
к леміні згеруі
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Макроэкономикалы саясат:
A) Кадр саясаты
B) Экологиялы саясат
C) Сырт ы сауда саясаты
D) А ша-несие саясаты
E) Бюджет-салы саясаты
2. ЖІ5 дефляторы:
A) Теріс шама
B) На ты ЖІ5-ге кері пропорционал
C) Пааше индексі формуласымен есептеледі
D) Ресурстарға байланысты
E) Атаулы ЖІ5-ге тура пропорционал
3. Макроэкономиканы зерттеу пəні:
A) Инфляция де гейін т мендету
B) Нары ты бағаны алыптастыру механизмі
C) Т(тынушы іс əрекетіні теориясы
D) Т(ра ты экономикалы су жағдайын амтамасыз ету
E) Мемлекеттегі ж(мыссызды де гейі
4. Дж.М. Кейнсті (станымы:
A) Мемлекет а ша жиынын ЖІ5 серпініне сəйкес реттеу керек
B) Жеке м*ддені абсолюттендіру, еркін имылға экономиканы негіздеді
C) Жиынты (сынысты ынталандыру
D) Экономика ішкі (табиғи) за дарды ы палымен зін- зі реттейді
E) Экономиканы дағдарыстан шығару
F) Экономиканы мемлекет реттеу керек
5. Негізгі макроэкономикалы *лгі:
A) S-D *лгісі
B) Нары ты *лгі
C) IS-LМ *лгісі
D) Микроэкономикалы *лгі
E) Манделл-Флеминг
F) Солоу *лгісі
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6. ЖІ5 лшеу əдістері:
A) Т(тыну (ны
B) Табыс
C) :осымша (н
D) Нары ты (н
E) Таза пайда
F) Аралы табыс
G) 5зіндік (ны
7. Жиынты с(раныс к леміні
факторлар:
A) Пигу əсері
B) Кейнс *лгісі
C) Клейтон за ы
D) Харрод-Домар *лгісі
E) Кейнс əсері
F) Кобба-Дуглас *лгісі

динамикасына əсер ететін бағалы

8. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Байлы салдары
B) Бағалар де гейі
C) Салы м лшерлемесіні згерісі
D) Импортты тауарларды сатып алу салдары
E) Бағалар де гейіні згеруі
F) А ша (сынысы
G) Пайыз м лшерлемесіні салдары
9. :ыс а мерзімдік кезе де:
A) 5ндіріс факторлары толы пайдаланылмайды
B) Бағаларды мемлекет белгілейді
C) Жиынты (сынысты мемлекет белгілейді
D) Жиынты (сыныс озғалысы белгісіз
E) Жиынты с(раныс т(ра ты
F) Бағалар де гейі згереді
10. 8сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Баға да, нім к лемі мен ж(мысбастылы та седі
B) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
C) Жиынты с(раныс исығы солға-т мен жылжиды
D) Баға седі
E) Ж(мысбастылы т мендейді
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11. Кейнсті арапайым мультипликатор *лгісі к рсетеді:
A) Салы сіміні жина сіміне катынасын
B) А ша массасы сіміні , табыс сіміне атынасын
C) 1/1-b(1-t)
D) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
E) 1/1-b
F) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
G) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
12. 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) Тауарлы материалды ор седі
C) Жиынты с(раныс жиынты (сыныстан арты болады
D) Фирмалар ндіріс пен ж(мысбастылы ты (лғайтады
E) Фирмалар т(тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
13. А ша (сынысын азайту туралы шешім абылдау *шін 8лтты банк:
A) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м*мкін
B) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м*мкін
C) А ша басып шығаруы м*мкін
D) Кəсіпкерлік (рылымдарды аржыландыруды арттыруы м*мкін
E) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м*мкін
F) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м*мкін
14. Дж.М. Кейнс бойынша а шаға с(ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Алыпсатарлы
B) Делдалды
C) Транс(лтты
D) С(раныс
E) Экзогенді
F) Трансакциялы
G) Ескерту
15. Т лем балансыны негізгі (рылымыны
A) е бек саныны есебі
B) əлеуметтік есебі
C) елдерді шығаратын тауарларыны есебі
D) ресми резервтерді згерісі
E) капитал озғалысыны есебі
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16. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
B) А шаға с(раныс оған (сыныстан к п
C) 8лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
D) Тауарлы- материалды орды суі бай алады
E) А шаға тапшылы бай алады
F) Игіліктер нарығында арты шылы
17. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н*ктелерде:
A) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс (сыныстан к п
B) 8лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
C) А ша (сынысы оны с(ранысынан к п
D) Тауарлар мен ызметтерге с(раныс арты
E) Тауарлар мен ызметтерге (сыныс с(раныстан к п
18. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Депрессия
B) Дефлятор
C) Дефляция
D) Рецессия
E) Инвестиция
F) Девальвация
G) Дезинфляция
19. Ж(мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Циклды жəне фрикционды ж(мыссызды тарыны айырмасы
B) Фрикционды жəне циклды ж(мыссызды сомасы
C) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
D) NAIRU
E) Ж(мыссызды ты т(ра ты де гейі
20. Экономикалы іскерлік цикл:
A) (сынысты згеруі
B) тауар бағасыны згерісі
C) ндірісті згеруі
D) инфляцияны згеруін айтамыз
E) с(ранысты згеруі
F) с(раныс исығыны згерісі
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21. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Ж(мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
B) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т*сетін барлы т*сімді
к рсету
C) Сауда балансыны жай-к*йін бейнелеу
D) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
E) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
F) Ауыспалы валюта бағамын к теру
22. Ағымдағы операциялар бойынша :аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Тапшылы аржыландырылады
B) Фиксалды саясат ж*ргізіледі
C) Экспорт к лемі ыс артылады
D) Импорт а салы салынады
E) Экспорт к лемі (лғайтылады
F) Экспорт аржыландырылады
G) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
B) 8лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Импортты м лшеріне тəуелді
D) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
E) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
F) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
G) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
H) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т*ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны (ны (доллармен) алай згереді?
A) р маркадан 5 центке кемиді
B) 15 долларға седі
C) 7,50 долларға седі
D) 10 долларға т*седі
E) :(ны 67,5 доллар болады
F) 7,50 долларға азаяды
G) 15 долларға арзандайды
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25. Т(рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т(ра ты
жағдайдағы д(рыс т(жырымдама:
A) Бір ж(мысшыға ша андағы инвестиция бір ж(мысшыға ша андағы
капиталды тозуына те
B) Жиынты (сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
C) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі (лғая т*седі
D) Бір ж(мысшыны жина тауы бір ж(мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
E) Бір ж(мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т(ра сыз
болып алады
F) Капиталмен арулануы неғ(рлым жоғары болса, инвестиция к лемі
соғ(рлым жоғары болды
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бухгалтерлік есеп принциптері
1. :аржылы есептілік элементтері:
A) Негізгі (ралдар
B) :аржылы нəтиже
C) 5зіндік (н
D) Активтер, міндеттемелер
E) Капитал
F) Материалды емес актив
G) Кірістер мен шығыстар
2. Шығындар танылады:
A) Кəсіпорын экономикалы тиімділік алу ы тималдылығы болған
жағдайда
B) Жала ыны есептегенде немесе негізгі (ралдар мен материалды емес
активтер бойынша амортизацияны есептегенде
C) Активтер бойынша экономикалы тиімділік артуы немесе
міндеттемелерді кемуі жағдайында
D) Активтер сімі мен міндеттемелерді кемуі бойынша экономикалы
тиімділікті артуы орын алған жағдайда
E) Экономикалы тиімділік кеміп, міндеттемелер арт ан жағдайда
F) Жабды таушылар алдында міндеттемелер пайда болғанда
3. Дт 1310 Кт 3310 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді:
A) Материалдарды шығыс а шығаруды
B) Жеткізушілерден материалды келіп т*суін
C) Материалдарға т*зету енгізуді
D) Баланс активі мен пассивіні артуын
E) Материалдарды артуы жəне міндеттемелерді артуын
4. Шаруашылы операциясы деп аталады:
A) Материалды емес активтерді сатып алу
B) М*ліктер мен орлану к здеріні кез келген озғалысы мен згерісі
C) М*ліктер мен орлану к здеріні озғалысы мен згерісіні (жатпен
рəсімделген фактісі
D) Тауарлы-материалды (ндылы тарды алу
E) Біртектес шаруашылы операцияларыны жиынтығы
F) 5ндірістік орларды əзірлеу
G) Материалды емес активтерді келіп т*суі
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5. Бас аларды алдында борышкер болатын кəсіпорын:
A) Жеткізушілер
B) Салы органы
C) Сатып алушы
D) Жеке кəсіпкер
E) Кредиторлар
F) Борышкерлер
6. Дт 1010 Кт 1210 шаруашылы операциясы білдіреді жəне жатады:
A) Бірінші типтік згерісті
B) Дебиторлы берешекті кемуі мен кассадағы а ша аражаттарыны
артуын
C) Т ртінші типке
D) Екінші типке
E) Bшінші типке
F) Баланс пассиві ішінде орын ауыстырулар болуын
7. Балансты пассив жағында келесілер туралы а парат ашылып
к рсетіледі:
A) :аржылы жағдай
B) 8за мерзімді активтер
C) Инвестиция
D) :ыс а мерзімді міндеттемелер
E) Болаша кезе шығындары
F) 8за мерзімді міндеттемелер
8. Шаруашылы
операциясы типін аны тау: «Пайдаланылмаған
жиынты таушы б(йымдар ндірістен оймаға айтарылды»:
A) ІІІ типтік згеріс
B) Баланс активі мен пассиві артты
C) Баланс активі кеміді
D) :оймада жиынты таушы б(йымдар артты, ндірісте кеміді
E) Баланс активі ішінде орын ауыстырулар болды
F) ІV типтік згеріс
G) І типтік згеріс
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9. Есепті цикл деп аталады:
A) Шаруашылы операцияларыны талдауынан бастап, аржылы
есептілік (рылғанға дейінгі есеп *рдісіні кезе дірені кезектілігі
B) Шаруашылы операцияларын талдаудан бастап, уа ытша шоттарды
жабылып, аржылыл есептілік (рылғанға дейінгі есеп *рдісіні
кезе дері кезектілігі
C) Есеп *рдісін ж*ргізуді кезектілігі
D) Бастап ы (жаттардан басталып, аржылы есептілік (руға дейінгі
есеп *рдісіні кезе дері кезектілігі
E) Бастап ы (жаттарды толтырудан бастап, шоттарды жабылып
аржылы есептілікті формаларын (растырғанға дейінгі есеп *рдісіні
кезе деріні кезектілігі
10. ДТ 2410 КТ 3310 бухгалтерлік жазуы мынаны білдіреді:
A) Баланс активіні кемуі мен пассивіні артуын
B) Негізгі (ралдар *шін а ша аражаттарыны келіп т*суін
C) Негізгі (ралдар есептен шығарылуын
D) Жеткізушілерден негізгі (ралдарды келіп т*суін
E) Баланс активі мен пассивіні артуын
F) Негізгі (ралдар бойынша амортизация есептелуін
G) Баланс активі мен пассивіні кемуін
11. Дт 1210 Кт 3130 бухгалтерлік жазу мынаны білдіреді:
A) 5ндірілген тауар бойынша ::С айта есептелді
B) Дебиторлы берешекеті артуы жəне осылған (н салығыны артуын
C) Баланс активі мен пассивіні кемуі
D) 5ндірілген тауар бойынша ::С есепке алынды
E) Дебиторлы берешекеті азаюы жəне осылған (н салығыны азаюы
F) 5німні на ты зіндік (нын есептен шығару
12. Пассивті шоттар мынаған арналған:
A) Е бека ы есептеу *шін
B) 5зге материалдарды сатып алу *шін
C) Міндеттемелер мен меншікті капитал есебін ж*ргізу *шін
D) Тек салы тар есебі *шін
E) М*ліктерді алыптасу к здері мен ма сатты пайдалану есебін ж*ргізу
*шін
F) М*ліктерді алыптасу к здеріні жағдайы мен озғалуыны есебін
ж*ргізу *шін
G) Негізгі (ралдар есебі *шін
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13. Жария етілген жарғылы капитал шотыны корреспонденциясы:
A) Дт 1010 Кт 5010
B) Дт 5110 Кт 5030
C) Дт 5110 Кт 5030
D) Дт 5020 Кт 5110
E) Дт 5010 Кт 5110
F) Дт 2410 Кт 5110
14. Бухгалтерлік есепті мемориалды ордерлі формасында (йымны
бухгалтерлік балансы мынаны негізінде (рылады:
A) Аналитикалы шоттар бойынша айналым ведомості негізінде
B) Айналым- алды ведомості негізінде
C) Жина тамалы шоттар бойынша айналым ведомості жəне сальдолы айналым ведомості негізінде
D) Сына балансы негізінде
E) Трансформациялы кесте негізінде
F) Т*зетпе жазулар негізінде
15. 8йымны
аржы жағдайы туралы есептілігі мына к рсеткіштерді
аны тауға м*мкіндік береді:
A) 8йым рентабельдігін
B) Капитал салымдарыны (нын
C) Сатылған німні зіндік (нын
D) 8йым м*лігіні алыптастыру к здеріні жалпы (нын
E) 8йымны айналым аражаттарыны жəне меншікті аражаттарыны
жалпы (нын
F) 8йым м*лігіні жалпы (нын
16. 8йымны
аржылы жағдайын сипаттайтын к рсеткіштер ж*йесі
к рсетеді:
A) 8йымны ардылы т(ра тылығын
B) Баланс тімділігін
C) Меншікті аражат к лемін
D) :аражат к здеріні арты шылығы мен жетіспеушілігін
E) Кредиторлы берешекті
F) Міндеттемелерді
G) Дебиторлы берешекті
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17. 5теу мерзімі бойынша активтерді былайша б луге болады:
A) 8за мерзімді жəне айналымнан тыс
B) :ыс а жəне (за мерзімді
C) Ағымдағы жəне айналымдағы
D) 8за мерзімді
E) Ағымдағы жəне ыс а мерзімді
F) Айналымдағы
G) Айналымнан тыс жəне ағымдағы
18. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден есеп айырысу шотына
аванс келіп т*сті. Бухгалтерлік жазуын к рсеті із:
A) Дт 1030 Кт 3510; Дт 1030 Кт 4410
B) Дт 1040 – Кт 3010
C) Дт 3510 – Кт 1040
D) Дт 4410 Кт 1030
E) Дт 1010 Кт 1030
19. Есеп айырысу шотын ашу *шін (сынылатын (жаттарды бірі болып
табылады:
A) Банк к шірмесі
B) :олма- ол жарна хабарландыру
C) Шот ашу *шін тініш
D) 8йымны салы т леуші ретінде салы (йымында т(ратындығын
растайтын, салы (йымыны аны тамасы
E) Т лем тапсырмасы
20. «Кассадан аударылған а ша аражаттарыны » бухгалтерлік жазуын
к рсеті із:
A) Дт 1010 Кт 3350
B) Дт 3310 Кт 1010
C) Дт 1010 Кт 3130
D) Дт 1010 Кт 1030
E) Дт 3010 Кт 1030
21. «Жеткізушілерден орлар келіп т*сіп, т лем а ысы т ленбеген»
жағдайда берілетін бухгалтерлік жазуды к рсеті із:
A) Дт 1320 Кт 3310
B) Дт 1330 Кт 1030
C) Дт 2410 Кт 3310
D) Дт 1330 Кт 3310
E) Дт 1310 Кт 3310
F) Дт 2730 Кт 3310
G) Дт 1320 Кт 1010
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22. :орлар бағаланады:
A) Неғ(рлым е к п таза пайда бойынша
B) 5зіндік (нны т менгі мəні бойынша
C) Таза сату (ны бойынша
D) Нары ты баға бойынша
E) Неғ(рлым е к п зіндік (н бойынша
F) 5зіндік (нны т менгі мəні бойынша жəне таза сату (ны бойынша
23. :орлар – б(л актив т*ріндегі:
A) Негізгі (ралдар
B) Міндеттеме
C) Тауарлар, дайын німдер
D) Ая талмаған ндіріс
E) Шикізат пен материалдар, отын жəне бас а да орлар
24. ДТ 1315 КТ 3310 бухгалтерлік жазуыны мəні:
A) Жеткізушілерден бас а да материалдар келіп т*сті
B) Жіберілген материалдар бойынша ::С ескерілді
C) Материалдар *шін аванстар есепке алынды
D) Негізгі (ралдар жеткізушілерден келіп т*сті
E) Жеткізушілерден материалдар келіп т*сті
25. :орларды
зіндік (нын бағалау əдістеріні
айсысы инфляция
кезінде неғ(рлым жоғары де гейдегі таза пайданы береді :
A) Орта м лшерленген əдісі
B) :орларды алғаш ы сатып алу бағасы бойынша бағалау əдісі
C) ЛИФО
D) :орларды зіндік (нын со ғы сатып алу бағасы бойынша есептеу əдісі
E) Ф ИФО
Бухгалтерлік есеп принциптері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Бас ару есебі
1. Бухгaлтep –тaлдaушыны бac apушылы *pдіcтeгі p лі:
A) бухгaлтep-тaлдaушы мeнeджepлep мeн бac apмeны aндaй aймa тapдa
жocпapлы к pceткіштep opындaлмaй aлғaны туpaлы a пapaт бepeді
B) eceп caяcaтынa згepіcтep eнгізу *шін б(йpы тap əзіpлeйді
C) əp еcепті меpзімде apжылы еcептілік ныcaндapын əзіpлейді
D) бac apу aппapaтын ндіpіcті aндaй (pылымдapындa жocпapлы
к pcеткіштеp opындaлмaғaны ж нінде a пapaт беpеді
E) oны ызметіні нəтижеcінде (pылымды б лімшелеpді ызметі
бaғaлaнaды
2. Бac apу eceбі жaт ызылмaйтын aймa :
A) ндіpіc шығындapыны eceбі мeн opлapды бaғaлaу
B) шығындapды жocпapлы к pceткіштepдeн aуыт уын тaлдaу
C) ндіpіc шығындapыны eceбі мен німні зіндік (нын
кaлькуляциялaу
D) caлы ты міндeттeмeлepді eceптeу
E) німні зіндік (нын кaлькуляциялaу
3. Бac apу eceбінe aтыcты:
A) ocылғaн (н caлығын eceптeу
B) зіндік (н кaлькуляцияcыны еcебі
C) жapнaмa шығындapыны eceбі
D) a пapaттapды cыpт ы пaйдaлaнушылapғa (cыну
E) (йымны əкімшілігі мен менеджеpлеpін aжетті a пapaтпен
aмтaмacыз ету
F) к*мəнді бepeшeктepгe peзepв eceптeу
G) ндіpіcкe кeтeтін шығындap eceбі жəнe кaлькуляция
4. Т(pa ты шығындap – б(л:
A) бeлгілeнгeн уa ыт мepзіміндe aпapылaтын жəнe ндіpіc к лeміні
peлeвaнтты диaпaзoнындa згepіccіз aлaтын шығындap
B) ндіpіc к лeміні peлeвaнтты диaпaзoнындa згepіccіз aлaтын
шығындap
C) инфляция əcep eтпeйтін шығындap
D) жa a німді жapнaмaлaумeн бaйлaныcты шығындap
E) нім к лeмі згepce дe т(pa ты бoлып aлaтын шығындap
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5. 5німді (ж(мыcты, ызмeтті) ндіpугe кeткeн шығындap oлapды
экoнoмикaлы
мaзм(нынa cəйкec кeлecі элeмeнттep бoйыншa
тoптacтыpылaды:
A) тікeлeй жəнe жaнaмa шығындap
B) мaтepиaлдap, e бeк a ы т лeу, ca тaндыpу aудapымдapы,
*cтeмeшығындap
C) ca тaндыpуғa aудapымдap, e бeк a ы т лeугe кeткeн шығындap,
(paлдapды тoзуы, мaтepиaлды шығындap, бac aдaй шығындap
D) мaтepиaлды шығындap, e бeк a ы т лeугe кeткeн шығындap,
ca тaндыpуғa aудapымдap, (paлдapды тoзуы, бac aдaй шығындap
E) e бeк a ы т лeугe кeткeн шығындap, ca тaндыpуғa aудapымдap,
(paлдapды тoзуы, мaтepиaлды шығындap, бac aдaй шығындap
6. Кeлecідeй шығындap элeмeнттepін б ліп к pceтeді:
A) тaбыcтap мeн шығындap apacындaғы aйыpмaшылы
B) мaтepиaлды шығындap ( aйтapылғaн aлды тapды (нын шeгepe
oтыpып);
C) шығыcтap
D) пaйдa
E) əлeумeттік aжeттіліктepгe aудapымдap; нeгізгі (paлдapды
aмopтизaцияcы
F) e бeкa ы шығындapы; бac a дa шығындap
7. Eceпкe aлынғaн *cтeмe шығыcтap eкі əдіcпeн б лініп тapaтылaды.
Aлдымeн шығapылғaн нім т*pлepі apacындa б лінeді:
A) кe ce aжeттіліктepін caтып aлу шығындapы
B) ҒТП іздeу шығындapынa
C) жa aлы aшу шығындapы
D) ызмeт к pceтуші ж(мыcшылapды e бeк a ыcы
E) жaбды тapды пaйдaлaну шығындapынa
F) ндіpіcті cынaмaлы *лгілepін ндіpу шығындapы
8. 5ндіpіcтік зіндік (нғa ocылмaйды:
A) кeпілдeндіpілгeн ызмeт eту мepзімі бeкітілгeн б(йымдapғa кeпілдік
ж ндeу жəнe ызмeт к pceту шығындapы
B) жaлпы жəнe əкімшілік шығындap
C) жaлпы жəнe əкімшілік шығындapы, caту шығындapы, cыйa ы т*pіндeгі
шығындap
D) ндіpіcке ж(мcaлынғaн бapлы шығындap
E) жa a нім жəнe тeхнoлoгиялы пpoцecc т*pлepін дaйындaу жəнe игepу
шығындapы
F) caту мен cыйa ы т*pіндeгі шығындap
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9. Eceпті кeзe дe тeхникaлы бa ылaуғa aлынғaн жəнe oймaғa ткізілгeн
зіндік мaтepиaлдapмeн oca, тaпcыpыc бepушілepді мaтepиaлдapымeн
дeлгeн дaйын б(йымдapды
(ны; тapaптapғa жібepілгeн зіндік
ндіpіcті шaлaфaбpикaттapыны (ны, coндaй-a кəcіпopынны нeгізгі
(paлдapын тoлы тыpуғa бaғыттaлғaн нім – б(л:
A) шикізaттap мeн мaтepиaлдap
B) aя тaлмaғaн нім
C) тaуapлы нім
D) тaуapлap
E) opлap
F) жaлпы нім
G) жиынты нім
10. Кeлecі oпepaциялapды aйcыcы шығындap peтіндe тaнылуғa тиіc:
A) aя тaлмaғaн ндіpіc aя тaлды
B) жaбылмaғaн зиян тaнылды
C) дaйын німді caту; əкімшілік ызмeткepлepді e бeк a ыcы eceптeлу
жəнe т лeу
D) тaуapлapды caтудaн т*cкен т*cім
E) тaуapлapды ндіpіcке жaт ызу
F) шикізaттap мeн мaтepиaлдapды ндіpіcкe eнгізу
11. Фиpмa мeнeджepлepі
aбылдaйтын шeшімдepді кeлecідeй
тoптacтыpуғa бoлaды:
A) к*pдeлі шeшімдep
B) мeнeджмeнт ызмeтіні шeшімі
C) opтa иынды ты шeшімдep ( ызмeтін, aумaғын aғымдaғы нa тылaу,
мepзім ыcымы бoйыншa шeшім, apнaйы жaғдaйлapдaғы шeшім)
D) cитуaциялы , pутинды , вeдoмcтвoлы , opтa иынды ты шeшімдep
E) мapкeтинг ызмeтіні шeшімі
F) cитуaциялы , pутинды , вeдoмcтвoлы шeшімдep
G) бaғa (pу бoйыншa шeшім
12. Нopмaтивтік əдіc бoйыншa шығындap eceбі ж*pгізілeді:
A) Шығындapды нopмa бoйыншa жəнe нopмaдaн aуыт у eceбін б лeк
ж*pгізілуі
B) Шығындapды нa ты ж(мcaлуы бoйыншa ж*pгізілуі
C) Шығындapды жocпap бoйыншa eceбін ж*pгізу
D) Шығындapды нopмacы жəнe oдaн aуыт улapды ocу
E) Нa ты шығындapды eceбін ж*pгізу
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13. Дaйын нім (ж(мыcтap, ызмeттepді) caтудaн aлынғaн тaбыc coмacы
aй шoттa eceптeлeді:
A) 6000
B) 6120
C) 6011
D) 6110
E) 6010
F) 6250
14. «Cтaндapт-кocт» ж*йecі шығындap eceбіні нopмaтивтік əдіcіні
жaлғacы peтіндe:
A) баға мeн баға cаяcатын (pу ма cатында (pылады
B) аны талған зіндік (н peтіндe
C) зіндік (н пaйдa бoлғaн aуыт удa жeкe к pceтілмeйді
D) т(pа ты шығындаpды айыpмаcы peтіндe
E) мapжинaлды тaбыcты aны тaйды
F) бoлaшa кeзe шығындap cмeтacы (pуды aлдындa ж*йeні тoлы тaй
aйтa apaу біp жылдa ж*pгізeлeді
G) шығындap aуыcпaлы жəнe шapтты-aуыcпaлы бoлып б лінeді
15. «Диpeкт-кocтинг» ж*йecіні мəні:
A) німні зіндік (ны бeкітілгeн cмeтa бoйыншa eceптeлeді
B) німні зіндік (ны
C) німні зіндік (ны aйнымaлы б лігі бoйыншa жocпapлaнaды жəне
еcепке aлынaды
D) німні зіндік (ны еcепке aлынбaйды
E) німні зіндік (ны жapтылaй aйнымaлы, жapтылaй т(pa ты бoлып
жocпapлaнaды жəнe eceпкe aлынaды
F) німні зіндік (ны eceпкe aлынaды
G) німні зіндік (ны т(pa ты шығындap б лігі бoйыншa жocпapлaнып
жəнe eceпкe aлынaды
16. Кoмпaния aйнымaлы шығындap бoйыншa кaлькуляциялaу ж*йeсін
пaйдaлaнaды. Кeлeсі жылғa aйнымaлы шығындap 60%, aл т(pa ты
шығындap сaту к лeміні 10% м лшepіндe бeлгілeнді. Сaту бaғaсы мeн
aйнымaлы шығындapды 10% apтуы мapжинaлды тaбыс пeн зaлaлсызды
н*ктeсінe aлaй əсep eтeді?
A) мapжинaлды тaбыс apтaды, зaлaлсызды н*ктeсі т мeндeйді
B) мapжинaлды тaбыс т мeндeйді, зaлaлсызды н*ктeсі т мeндeйді
C) зaлaлсызды н*ктeсі т мeндeйді, мapжинaлды тaбыс apтaды
D) мapжинaлды тaбыс згepмeйді, зaлaлсызды н*ктeсі apтaды
E) мapжинaлды тaбыс apтaды, зaлaлсызды н*ктeсі згepмeйді
F) зaлaлсызды н*ктeсі т мeндeйді, мapжинaлды тaбыс т мeндeйді
G) д(pыс жaуaп жo
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17. Зaлaлсызды ты тaлдaу шeшімді aбылдaуғa к мeктeсeді:
A) 8йымды жoю ж ніндe.
B) Жeкe нім т*pлepін ндіpуді тo тaту туpaлы.
C) 5ндіpіс к лeміні aжeттілігі туpaлы.
D) Жa a нім т*pін ндіpу туpaлы.
E) :ызмeтті м*лдeм тo тaту туpaлы.
18. Гaммa химиялы c(йы тығынaн Aльфa жəнe Бeттa німдepін aлaды.
Aй бoйындa 1500 литp Гaммa дeліп, oдaн 1000л Aльфa жəнe 500л Бeттa
aлынды. Aй бoйындaғы кeшeнді шығындap 45000a.б. (paды. Aй бacындa
жəнe aй co ындa дaйын нім aлдығы бoлғaн жo . Б лу н*ктecіндeгі нім
бaғacы: Aльфa – 60a.б./л, Бeттa – 50a.б./л. Бeттa німінe б лінігeн кeшeнді
шығындap м лшepін caту (ны əдіcі бoйыншa aны тa ыз.
A) 35000a.б.
B) 13235 a.б.
C) oн *ш мы eкі ж*з oтыз бec
D) 13235
E) 45000a.б.
F) д(pыc жaуaп жo
G) 11250a.б.
19. Бюджeттeу пpинциптepі:
A) шығындap
B) бюджeт ж*йecіні т(тacтығы. Бюджeттік ж*йeлep дe гeйлepі
apacындaғы тaбыcтap мeн шығыcтapғa шeк ою. Бюджeтті дepбecтігі
C) шығыcтap
D) ызмeттep
E) ж(мыcтap
F) німдep
20. Тaбыcтap мeн шығындap бюджeтін (pу:
A) бaлaнc бюджeті дaйындaлғaнғa дeйін жacaлaды
B) *cтeмe шығындap бюджeті (pылғaнғa дeйін жacaлaды
C) caлы aгeнті c(paныcы бойыншa жacaлaды
D) экономикaлы eceптeулep бойыншa мeнeджepмeн ж*pгізілeді
E) a шa apaжaттap бюджeті (pылғaнғa дeйін жacaлaды
F) коммepциялы шығындap бюджeті (pылғaнғa дeйін жacaлaды
G) опepaциялы бюджeт жacaуды cо ғы caтыcы
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21. 8йым кeзe бойынa 800 нім біpлігін ндіpіп, caтaды:
5нім біpлігіні caту (ны – 500 тe гe.
5нім біpлігін ндіpугe кeтeтін тікeлeй aйнымaлы шығындap – 300 тe гe.
Компaнияны ызмeті зиянcыз болaтын кeзe дeгі т(pa ты шығындapды
шaмacы (paйды (тe гe):
8йым кeзe бойынa 800 нім біpлігін ндіpіп, caтaды.
5нім біpлігіні caту (ны – 500 тe гe. Кeзe бойындaғы т(pa ты
шығындap – 40 000 тe гe. Компaнияны
ызмeті зиянcыз болaтын
кeзe дeгі німді caту бaғacы (paйды (тe гe):
5німді caту к лeмі 12 000 біpлік дeп жоcпapлaғaндaғы тaбыc 840 000
тe гeні (paйды. «Икeмді бюджeт» əдіcін олдaнa отыpып 10000 нім
біpлігіні caту к лeмін aны тa ыз.
A) тaпcыpыcты бapлы н(c aлapынa біpдeй (н
B) 24 000
C) 40 000
D) 700 000
E) 16 000
F) 98
22. «5ндіpу нeмeсe сaтып aлу» тaпсыpмaсын шeшу:
A) бoс уaттapды aлaй oлдaнуғa бoлaтынынa нeгіздeлeді
B) eсeптeулep тoлы шығындap бoйыншa жaсaлaды
C) нeгізгі мaтepиaлдapғa нapы ты бaғa нeгізіндeaны тaлaды
D) сaпaлы фaктopғa бaйлaнысты - apaпaйым уaт
E) ндіpіс бoйыншa шығындapды лшeгeннeн кeйін шeшілeді
23. Тpaнсфepтті бaғa (pылу əдістepі:
A) мa сaттap сəйкeстігін aмтaмaсыз eту, oғaн жeткeндe aнaғaттaну
B) ішкі eсeптeулepгe бaзa peтіндe шығындap, нapы бaғaсы, кeлісім
бoйыншa бaғa eскepілeді
C) мa сaттap сəйкeстігін aмтaмaсыз eту, oғaн жeткeндe aнaғaттaну,
б лімшeлep aвтoнoмдылығы
D) нapы ты нeгіздe, шығындap нeгізіндe, кeлісімді
E) aйнымaлы шығындap бoйыншa зіндік (н, тoлы шығындap бoйыншa
зіндік (н
F) жoспapлы бaғa, бoлжaлды бaғa
24. 5ндіpістeн aлынғaн aйтapылaтын aлды тapды бaғaлaнaуы:
A) Шeкті бaғaмeн
B) М*мкін бoлaтын ткізілу бaғaсымeн
C) М*мкін сaтылу бaғaсымeн
D) Шығapылғaн шикізaтты т мeн (нымeн
E) Кeлісім бaғaмсымeн
F) :aлды тapғa бeлгілeнгeн бaғaмeн
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25. Кaпитaл caлымдapын іcкe acыpудaғы шығындap:
A) Eceпті кeзe шығындapымeн тaнылaды.
B) Eceпті кeзe дeгі ж(мcaлынғaн шығындap бoйыншa тaнылaды.
C) Caлы кeзe іні шығындapымeн тaнылaды.
D) Тізбeктік кeзe шыгындapымeн тaнылaды.
E) кімшілік шығындapмeн тaнылaды.
Бас ару есебі
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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