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
5B050900

Маманды ты атауы

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

«"аржы»

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

тиісті

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

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
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7. - С(ра кітапшасын ауыстыруға;
- С(ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, (ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н(с аларынан болжалған
д(рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате *шін 1
балл кемітіледі. Студент д(рыс емес жауапты та даса немесе д(рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Экономикалы теория
1. Экономикалы теория бірнеше ызметтер ат арады:
A) Танып білу ызметі
B) Техникалар жəне тауар ызметтері
C) Д*ниетанымдылы к з арас ызметі
D) Бағаны алыптастыру ызметі
E) 1лтты нары ты даму ызметі
2. Индустриалды ж*йе:
A) Мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге асырады
B) 3ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
C) Ресурстар мен ндіріс факторлары мемлекетті олында болып,
мемлекеттік меншікті *стемділігі ж*ргізіледі
D) Негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы
E) Натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
F) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж*зеге асыруға бағытталған
G) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
3. Нары ты мəні:
A) С(раныс пен (сыныс бағаны алай аны тайтыны туралы т*сінік
B) 3німні на ты бағасы
C) 3ндірушілерді сатуға (сынатын тауарларын а ша к мегімен
айырбастау процесінде туындайтын экономикалы арым- атынастарды
жиынтығы
D) Табыс пен шығындарды салыстыру негізінде алыптастыру
E) Айырбас айналыс категориялары зара тығыз байланысты жəне
т(рмысты де гейде жай те естіріледі
F) Шаруашылы ты (рылымды б лімдеріні мемлекет иелігінен алу
жəне жекелендіру дəрежесі
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4. 3неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж*йе:
A) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
B) натуралды шаруашылы е бегі дəст*р бойынша жалғасып, ж*ргізіліп
отырады
C) орталы танған жоспарлау ар ылы барлы ресурстар мен ндіріс
факторлары мемлекетті олында болып, мемлекеттік меншікті
*стемділігі ж*ргізіледі
D) мемлекетті егемендігі жəне (лтты экономиканы ж*зеге
асырылады
E) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
5. "ажеттілік (ғымыны мəнін ашатын аны тамалар:
A) "оғамды ндірісті , оғамны экономикалы механизмін реттейтін
экономикалы прогрессті зегі
B) Шаруашылы ызметтерді озғаушы к*штер
C) Адамны мəдени, рухани м( тажды тары
D) Тауарлар мен ызметтерді ндіру процесіндегі табиғи, əлеуметтік жəне
рухани к*штерді жиынтығы
E) Адамдарды шаруашылы істерін ж*зеге асыратын м*мкіндіктері
F) 3мір с*руге ажетті ешнəрсемен алмастыруға болмайтын
м( тажды тар
G) Экономикалы игіліктерді жасау процесі
H) Т(лғаларды мір с*руі *шін аса керек м( тажды тары
6. Игіліктерді пайдалану нəтижелеріне иелік ету ( ығы:
A) Пайдалану
B) М(рагерлікке алдыру
C) Егемендік
D) Иелік ету
E) Табысты алу
7. Тауарды асиеттері:
A) Айырбас (нына ие тауар
B) 1лтты аржы, оғамды табыс
C) Табыс к зі
D) Е бек (ралы
E) Т(тыну (нына ие зат
F) "оғамны ажеттілігін анағаттандыру асиеті бар зат
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8. "аржыны ат аратын ызметтері:
A) Сауы тыру
B) Баға белгілеу
C) Фискальды
D) Тəжірибелік
E) Делдалды
F) Реттеуші
G) Б лу
H) Ба ылау
9. "азіргі та дағы оғамды ндірісті ма ызды мəселелері:
A) ж(мыс уа ытын жоспарлау
B) гуманизациялау мəселесі
C) оғамдағы е бек б лінісі
D) ызмет к рсету саласын реттеу
E) рухани игіліктер ортасын реттеу
F) ызметкерлерді біліктілігін реттеу
10. С(раным за ы əрекет етпейді:
A) Нары тағы сатып алушылар саны азайған жағдайда
B) Тауарлар тапшылығы кезінде
C) Сапасыз тауарларды бағасы жоғарылаған жағдайда
D) Нары тағы сатушылар саны арт ан жағдайда
E) Сапасыз тауарларды бағасы т мендеген жағдайда
11. 1сыныс исығына əсер ететін бағасыз факторлар:
A) Е бек німділігі
B) Сатушыларды жалпы саны
C) Т(тынушыларды саны
D) Ресурстар бағасы
E) Салы тар мен дотациялар
F) Технологиялар де гейі
G) Т(тынушыларды та даулары
H) Т(тынушыларды табысы
12. Негізгі орды тозған б лігі:
A) 3ндіріске ж(мсалған капиталды бір б лігі
B) А шаны капиталға айналуы
C) Капиталды девидент əкелуі
D) 3нім сатылғаннан кейін т*скен а шадан (сталады
E) А ша т*рінде німні зіндік (нына кіреді
F) 3ндірілген тауарларды тозуы
G) 3ндіріс (рал-жабды тарыны алыпты ж(мыс жасауы
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13. Материалды тозу:
A) (нны жа а німге к шуі
B) техникалы – ндірістік-т(тыну (ндарыны жойылуы
C) негізгі капиталды материалды т(рғыдан ызмет етуге жарамсыз
болып алуы
D) на ты капитал (ныны ндірілген нім (нына к шірілуі
E) ндірілген німні сапасыздығы
F) негізгі капиталды к шірілген (ны
G) жа а технологияларды орнын басуы
14. 3ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т(ра ты шығын:
A) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж(мсалады
B) "исығы нім саны абциссасына перпендикулярь болады
C) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
D) "исығы нім саны абциссасына пареллель болады
E) 3нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
F) "исығы шығындар шамасы ординатасына параллель болады
G) Бастап ы кезде ндіріс к леміні (лғаюымен атар ар ынды (лғайып
отырады
15. Фирма табысын арттыруда (максимумында ) орындалатын шарттар:
A) MPT • MR = Pt
B) TR = TC
C) MPK • MR = Pk
D) MPL • MR = W
E) (TC – TR) = FC
F) APL = TP : L
G) MPL = ∆TP : ∆L
H) (TC – TR) > FC
16. 3ндіріс факторлар нарығы:
A) Капитал нарығы
B) А ша нарығы
C) Жер нарығы
D) Тауарлар мен ызметтер нарығы
E) Азы -т*лік нарығы
F) Игіліктер нарығы
G) Автомобильдер нарығы
H) Е бек нарығы
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17. "аза стан Республикасында ж(мыс жасайтын Т*рік азаматыны
ндірген німіні бағасы енеді:
A) Т*ркияны Ж13-не жəне "аза станны ЖІ3-не
B) "аза станны Ж13-не жəне Т*ркияны ЖІ3-не
C) "аза станны ЖІ3-не
D) "аза станны жəне Т*ркияны Ж13-не
E) "аза станны жəне Т*ркияны ЖІ3-не
F) "аза станны Ж13-не
18. AS исығыны жылжуына əкелуші факторлар:
A) т(тынушы табысыны згеруі
B) т(тынушы талғамыны згеруі
C) мемлекеттік шығындарды згеруі
D) ( ы ты нормаларды згеруі
E) ндірістік ресурстарды баға де гейіні згеруі
F) инвестициялы шығындарды згеруі
G) т(тынушылар шығындарыны згеруі
19. 1за мерзімді циклдар:
A) Вальрас циклі
B) Китчин циклі
C) 40-60 жылды циклдар
D) 50-60 жылды циклдар
E) Кузнец циклі
F) Кондратьев циклі
20. Егер экономика б*тін бір ж*йе ретінде зерттелсе, онда б(л талдау:
A) Нормативті
B) Микроэкономикалы
C) Орталы тан жоспарлау
D) Макроэкономикалы
E) Позитивті
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21. 3ндіріс формалары:
A) Салыстырмалы, есептелген, келісімді, болжамды, жоспарланған да
т*рлері бар
B) Индустриалды ндіріс, ірі механикаланған машина ндірісі *стемдік
етеді
C) "ата белгіленген т(ра ты бағалар – баға (ру органдарыны
белгілейтін бағалары
D) Реттелген бағалар, б(ларды м лшерін мемлекеттік органдар реттеп
отырады
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
22. Американ экономисті Пол Самуэльсон пайдаға деген бірнеше
к з арасты атап к рсетті:
A) сырт ы (былыста к рінетін нəрсе сол – пайда айналым сапасында
тауарды сат ан кезінде мірге келеді
B) мерзімді жала ы
C) пайда т(ра сызды жай-к*йді тудырушы ретінде жəне тəуекелділік
*шін т лем
D) пайда кəсіпкерлік ызметті марапаттау ретінде жəне техникалы
жетілдіруді ендіру
E) ндіріс факторлары бірін-бірі толы тырып отырады
F) ж(мысшы олданатын негізгі капитал
G) т(тыну тауарларыны бағасы
23. Американ ғалым экономисі П.Самуэльсонны ойынша оғамдағы
е бекке деген (сыным мынадай факторлармен аны талады:
A) Жала ы м лшерімен
B) Жыл немесе апта бойынша ж(мысшыны ат аратын орташа сағат
санымен
C) Т(рғындарды хал ахуалымен
D) К*рделі шаруашылы циклдары
E) Т(рғындарды жалпы санымен
F) Ж(мысшыны е бекке абілеттілігімен
G) "ызметкерді ой рісімен
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24. Лаффер исығын суреттейді:
A) Салы м лшеріні максималды шамасында салы ты т*сімні т мен
болуын
B) Салы к здері мен нысандарыны арасындағы байланысты
C) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы байланысты
D) Салы м лшері мен же ілдіктер арасындағы тура байланысты
E) Салы м лшеріні минималды шамасында салы ты т*сімні жоғары
болуын
F) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы тура
байланысты
G) Салы субъектісі мен салы ты же ілдіктер арасындағы байланысты
H) Салы ты т*сімдер мен салы м лшеріні арасындағы кері
байланысты
25. Экономикалы суді интенсивті факторлары:
A) Капитал шығыныны артуы
B) Технологиялы прогресс
C) Жала ы, салы
D) "орларды шығындарын азайту
E) Е бек шығыныны артуы
F) Ресурстарды тиімді орналастыру
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Жалпылама макроэкономикалы *лгі:
A) Айналым *лгісі
B) Позитивтік *лгі
C) AD-AS
D) Шығындар *лгісі
E) 1сыныс *лгісі
F) Нормативтік *лгі
G) С(раныс *лгісі
2. ЖІ3 лшеу əдістері:
A) Нары ты (н
B) Таза пайда
C) Т(тыну (ны
D) Аралы табыс
E) "осымша (н
F) Шығыс
3. Ласпейрес индексін есептеуде:
A) Ағымдағы жылдағы тауарларды т(тыну (рылымыны згеруі
ескерілмейді
B) Базалы кезе дегі тауарлар оржыныны (рылымы алынады
C) "ымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
D) Таза импорт т(ра ты
E) Ағымдағы жылдағы тауарлар бағасы алынады
F) Орташа бағалар алынады
4. Жалпы ішкі нім:
A) Макроэкономикалы к рсеткіш
B) Ж13-нен шетелден т*скен алғаш ы табысты шегеру
C) Тек ел ішіндегі німді есепке алады
D) 3зіндік (н осындысы
E) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж*йесіндегі
орларды осындысы
F) Т(тынылған німдер мен ызметтерді осындысы
G) Барлы ндірілген німдер мен ызметтерді осындысы
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5. ЖІ3 дефляторы:
A) Ресурстарға байланысты
B) Атаулы ЖІ3-ге тура пропорционал
C) Н лге те
D) На ты ЖІ3-ге кері пропорционал
E) Теріс шама
F) Бағалар де гейінен тəуелсіз
6. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Пайыз м лшерлемесіні салдары
B) А ша айналысыны жылдамдығы
C) Импортты тауарларды сатып алу салдары
D) Бағалар де гейіні згеруі
E) Байлы салдары
F) Бағалар де гейі
7. АS исығыны классикалы н(с асына сəйкес (за мерзімдегі жиынты
с(ранысты згеруі:
A) Инфляция де гейіне əсер етеді
B) Ж13 əсер етпейді
C) Баға де гейіне əсер етеді
D) 3нім к лемі мен баға де гейіне əсер етеді
E) 3нім к леміне емес, баға де гейіне əсер етеді
8. Елді сауда балансыны сальдосы о болады егер:
A) Импорт м лшері экспорттан кемісе
B) Экспорт импорттан асып т*ссе
C) Импорт экспорттан асып т*ссе
D) Таза экспорт о к рсеткіш болса
E) Экономикалы су болса
9. Классикалы *лгіге сай:
A) Бағалар мен атаулы жала ы ата
B) Жиынты с(раныс де гейін ндіріс к лемі ай ындайды
C) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж(мыс істейді
D) Жиынты (сыныс исығы тік сызы , о ға-солға жылжи алмайды
E) Жиынты (сыныс исығы к лдене сызы , о ға-солға жылжи алмайды
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10. 1сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Баға да, нім к лемі мен ж(мысбастылы та седі
B) Баға седі
C) Жиынты (сыныс седі
D) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) Жиынты с(раныс исығы солға-т мен жылжиды
F) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
11. Жоспарланған шығындар:
A) Тауарлар мен ызметтерге жоспарланған *кіметті , фирмаларды , *й
шаруашылы тарыны жəне сырт ы секторды шығындарыны сомасы
B) E = C + I + G + Xn
C) Тауар-материалды орларға жоспарланбаған инвестиция
D) Негізгі капиталға бизнесті инвестициясы
E) Н лдік табыстағы шығындар
F) 1лтты табыс згерісіне байланысы бар шығындар
G) 1лтты табыс згерісіне байланысы жо шығындар
12. С = 25+0,7(У-Т) т(тыну функциясыны экономикалы т*сінігі:
A) "олма- ол табыс скенде аражат ор жина тау 0,3-ке кемиді, ал
т(тыну 0,7-ге седі
B) Т(тыну = 0,2, ал ор жина тау = 0,7
C) 0,7 коэффициенті т(тынуға деген шекті бейімділікті к рсетеді
D) Автономды т(тыну = 25, олма- ол табысты бір те гесінен 0,7-і
т(тынуға, ал 0,3-і аражат ор жина тауға бағытталады
E) "олдағы табысты 70 % т(тынуға, ал 30 % орға жиналады
13. Санды а ша териясыны негізі:
A) Экономикадағы а ша к лемі тауарлар бағасыны де гейін аны тайды,
ал а ша массасыны су ар ыны инфляция ар ынын тудырады
B) А шаны саны к п болған сайын инфляция седі
C) А ша - б(л əрбір елдегі тарихи алыптас ан жəне мемлекетті за ымен
бекітілген а ша айналысын (йымдастыру формасы
D) А шаны к(ндылығы нары тағы ресурстар мен факторларға с(раныс
пен (сынысты ара атынасымен аны талады
E) А ша массасыны су кар ыны инфляция ар ынын тудырады
F) А шаны (ндылығы (лтты валютаны т лем кабілеттілігін
амтамасыз ететін алтын мен шетел валюталарыны к лемімен
аны талады
G) Экономикадағы а ша к лемі тауарлар бағасыны де гейін аны тайды
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14. Т лем балансыны негізгі (рылымыны
A) капитал озғалысыны есебі
B) орлар есебі
C) елдерді шығаратын тауарларыны есебі
D) ресми резервтерді згерісі
E) ағымдағы операциялар есебі

(раушысы:

15. А ша-несие саясатыны жанама реттеу (ралы:
A) Несие беруді лимиті
B) Ашы нары тағы операциялар
C) "(нды ағаз
D) Пайыз м лшерлемесі
E) Депозит
16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Мемлекеттік шығындарды азаюы
B) Мемлекеттік шығындарды суі
C) Салы тарды азаюы
D) Инвестициялы шығындарды суі
E) Жина тарды азаюы
F) Инвестициялы шығындарды азаюы
G) Салы тарды к беюі
17. IS исығын (руға негіз болатындар:
A) Бағаларды бекітілген де гейі
B) Кейнс кресі
C) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
D) А ша нарығындағы а шаға с(раныс
E) Y=C+I+G+Xn
F) ЖІ3=Т13=1Т
G) Жиынты шығындар *лгісі
18. Фрикционды ж(мыссызды :
A) Ж(мыс к*шіні обьективті ажетті озғалысымен байланысты
B) Бас а алаға к шуіне байланысты ж(мыс орнынан кеткен дəрігер
C) Нау асты арауға к мектесетін к*туші ыз
D) "атты аяз болғанды тан ж(мыс істемейтін (рылысшы
E) "ыс басталғанды тан ж(мыс істемейтін с* гуір
F) Университетті к*ндізгі б лімінде о итын студент
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19. Ж(мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Циклды жəне фрикционды ж(мыссызды тарыны айырмасы
B) Фрикционды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
C) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды сомасы
D) Циклды жəне (рылымды ж(мыссызды тарыны айырмасы
E) Ж(мыссызды ты т(ра ты де гейі
F) NAIRU
20. Берілгені:Т(тыну = 3657; Инвестициялар = 741; Мемлекеттік сатып
алулар =1098; Экспорт = 673; Импорт = 704; Амортизация = 576; Бизнеске
салынатын жанама салы =47; Корпоративтік пайда =298; леуметтік
са тандыру орына аударымдар = 507; Таза пайыз = 467; Дивиденттер
=159; Мемлекеттік трансферттер = 660; Жеке пайызды табыс = 680; Жеке
салы тар = 699 Жеке олдағы (таза) табысты аны та дар:
A) 5466
B) 4645-699
C) Жеке табыс – жеке салы тар
D) 5344
E) 4645
F) 4418
G) Жеке табыс+жеке пайызды табыс
21. Т(тыну оржыныны (рамы кестеде к рсетілген:
Тауар
Базистік жыл (2000)
Ағымдағы жыл (2003)
баға
м лшері
Баға
М лшері
Ет
200
2 кг
400
2 кг
Жарнама
50
4 кг
100
4 кг
Т(тыну бағасыны индексін аны та дар:
A) (50 + 100)/(200 + 400) = 1/4
B) (200 + 400)/(50 + 100) = 4
C) (400 +800)/( 200+ 400) = 2
D) (400 + 200)/(800 + 400) = 1/2
E) (800 + 400)/(400 + 200) = 2
22. Ағымдағы операциялар бойынша "аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Тапшылы аржыландырылады
B) Импорт а салы салынады
C) Импорт к лемі (лғайтылады
D) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
E) Экспорт к лемі (лғайтылады
F) Экспорт к лемі ыс артылады
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23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д(рыс:
A) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
B) Таза экспортты м лшері (лтты кіріске тəуелді
C) 1лтты жина а ша инвестицияға те болады
D) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
E) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
F) Импортты м лшеріне тəуелді
G) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді (райды
H) Сауда балансыны сальдосы міндетті т*рде н лге те
24. Валюта бағамын белгілеу əдісі:
A) Уа ытша валюта бағамы
B) Еркін немесе тағайындалатын валюта бағамы
C) Маусымды валюта бағамы
D) Тағайындалатын валюта бағамы
E) 1за мерзімдік валюта бағамы
F) "ыс а мерзімдік валюта бағамы
G) Валюта бағамы
25. Т(рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т(ра ты
жағдайда д(рыс т(жырымдама:
A) Экономикаға инвестиция тарту (лғая т*седі
B) Бір ж(мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т(ра сыз
болып алады
C) Жиынты (сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
D) Бір ж(мысшыны жина тауы бір ж(мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
E) Капиталмен арулану етілуі неғ(рлым жоғары болса, инвестиция
к лемі соғ(рлым жоғары болды
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аржы
1. Орталы тандырылған тəртіппен аржылы ресурстар алыптасады:
A) 3нім к лемі мен бағасында
B) "аржы Министрлігінде
C) Жалпы оғады нім к лемінде
D) Бюджеттен тыс орларда
E) Мемлекеттік бюджетте
2. "аржы ж*йесіндегі орталы тандырылмаған аржы:
A) Халы ты аржысы
B) "аржылы (йымдастыру
C) "аржы жоспарлары
D) Мемлекеттік несие
E) 3ндіріс саласыны аржысы
F) 3ндірістік емес сала аржысы
3. "аржы орларыны сыныптамасы:
A) т*рлері бойынша
B) жасалу əдісі бойынша
C) шарттарды бас ару бойынша
D) ма сатты белгісі бойынша
E) механизм бойынша
F) бас ару де гейі бойынша
G) ( ты белгісі бойынша
4. Мемлекетті аржы саясатыны
A) Баға жəне кеден саясаты
B) "аржылы тексеру
C) "аржылы ба ылау
D) "аржылы ресурстар
E) "аржылы к рсеткіштер

(рамы:

5. "орлану орыны ресурстар к зі:
A) кəсіпорынны арамағына алатын табыс
B) кəсіпорынға берілген а шалай аражатар
C) трансферттер
D) субвенция
E) сыртан келген (йымдарды аражаттары
F) айтарымсыз т лем а ы
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6. Коммерциялы емес (йымдар мен мекемелерді
A) Меншікті аражаттар
B) "айырымдылы орларыны аражаттары
C) Банктік кредиттер
D) Халы аражаттары
E) Eлестік негіздегі аржыландыру
F) "азыналы кəсіпорындар аржыландыруы

аржыландыру к зі:

7. "оғамны аржы ресурстарыны (рамы:
A) сырт ы немесе шетелдік к здерден т*сетін аржы ресурстары
B) е бек ресурстарын алмастырудан алынған аражаттар
C) зейнета ы орларды аржылары
D) валюталы аржылар
E) инвестициялы орды аржылары
F) резервтік ор аржылары
8. Валюталы операциялар т*рлері:
A) бонус
B) кешенді
C) субсидия
D) к*рделі
E) негізгі каптиалды сату
F) капитал озғалысына арай
9. "азіргі жағдайда аржы саясатыны негізгі бағыты:
A) аржы ж*йесін сауы тыру
B) кəсіпорындар аржысыны сферасында нары ты атынасты нығайту
C) аржы (ралдарыны тиімділігін есептеу
D) а шалай орларды алыптастыру
E) табыстарды есептеу
F) аржылы шарттарды жасау
G) кəсіпорынны стратегиясын жəне жоспарын талдау
10. Мемлекетті экономикалы ресурстарды айта б лудегі бір атар
тауарларды тепе-те дік к лемінен ауыт уындағы (йылым шығындары:
A) Ауа райын болжау
B) Білім беру ызметі
C) Тербелістер
D) Т*рлі олайсызды тар
E) Ауаны ластануы
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11. Салы салу обьектілерін есепке алу жəне оларды бағалау амалдарына
арай салы ты алуды əдістері:
A) Кадастрлы əдіс
B) Жоспарлау əдісі
C) Мағл(мдама əдісі
D) Бағалау əдісі
E) Есепке алу əдісі
12. За ды жəне жеке т(лғаларды мемлекеттік органдарды оларға
к рсететін ызметтері *шін т ленетін міндетті т лемдері:
A) а шалай аударымдар
B) трансферттер
C) баждар
D) алымдар
E) т лемдер
13. Мемлекеттік бюджетті жалпы аржылы категориядан згеше
белгілері:
A) "(нды айта б лумен
B) Орталы танбау дəрежесі
C) А шалай несиелік сипаты
D) Пайда табу сипаты
E) Экономикалы сипаты
F) "оғамды німні бір б лігін о шауландыру
14. Бюджеттік бағдарламаларды тиімділігін бағалау кезе дері:
A) бюджетті ат ару
B) бюджетті (сыну
C) бюджет жобасын əзірлеу
D) бюджет жобасын бекітпеу
E) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерін дайындау
F) бюджетті талдау
G) бюджетті ат арылуын ба ылау
15. Зейнета ы орыны аражаттарыны жасалу к здері:
A) шаруашылы органдары т лейтін са ты жарналары мен арнаулы
салы тар
B) кəсіпорын пайдасы
C) ерікті зейнета ы жарналары
D) жеке т(лғалар салымдары
E) несиелер
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16. Мемлекеттік борышты к лемін азайту жəне жою ма сатындағы
ткізілетін іс-шаралар:
A) Мерзімін (зарту
B) Бюджетті (лғайту
C) "айта аржыландыру
D) Салы салуды арттыру
E) А ша шығару
F) "осымша аржы б лу
17. Мемлекетті *й шаруашылы бюджетіне əсер етуі:
A) мемлекеттік сектордағы ызметкерлерге жала ы т леу ар ылы
B) нəтиже бойынша
C) шаралар бойынша
D) аржылы орталы бойынша
E) шешімдер ар ылы
18. Са ты ызметін (йымдастыру жəне мемлекеттік реттеу мен
лицензиялауды ж*зеге асыру *шін б лінеді:
A) Тəсілдерге
B) дістерге
C) Сыныптарға
D) Ынталандыруға
E) Салаларға
F) Табыстарға
G) Т*рлерге
19. "аржылы реттеуді айыры ша нысаны -мемлекеттік сатып алудағы
негізгі əдістер:
A) Жабы конкурс
B) Аударым нормативтері
C) "аражатты нормалау
D) Ашы конкурс
E) Жеткізушіні та дау
20. "аржыны мəні, оны даму за дылы тары, тауар-а ша атынастарын
амту саласы мен оғамды (дайы ндіріс процесіндегі р лі ай ындалады:
A) Е бек ресурсымен
B) Мемлекет табиғатымен
C) Банк ж*йесімен
D) Жиынты (сыныспен
E) Жиынты с(раныспен
F) Мемлекет функциясымен
G) Жалпы ішкі німнен
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21. "(лдырау кезінде ынталандырушы фискалды саясат арастырады:
A) а ша массасын реттеу
B) мемлекетті шығыстары артуыны *лкен нəтижесін ескере отырып
фискалды саясатты б(л бағыттарыны *йлесуі
C) салы тарды к беюі
D) мемлекет шығыстарыны к беюі
E) мемлекет шығыстарыны азаюы
F) мемлекеттік салы саясатын айта арау
G) мультипликаторды
22. "ор биржасы:
A) коммерциялы емес (йым
B) коммерциялы (ғым
C) акционерлік оғам
D) жеке меншік ешкімге тəуелді емес институт
E) сауда сатты ты (йымды жəне техникалы жағынан амтамасыз ету
F) кəсіпорын
G) сауда ж*йелерін пайдалану жəне олдау
23. Туынды бағалы ағаздарды пайдалану ажеттілігі:
A) Тəуекелдерді са тандыру
B) Пайдасын (лғайту
C) Бағаларды реттеу
D) Несиемен есептесу ма сатында
E) А ша (ралдарын инвестициялау
F) С(ранысты арттыру
G) 3тімділікті арттыру
24. Халы аралы байланыстарды дамытудағы аржыны р лі к рінетін
бағыттар:
A) венчурлы компанияларды ашу
B) халы аралы атынастарды жəне тікелей атысушыларын
ынталандыру
C) біріккен кəсіпорындарды ашу
D) аржылы орталы тарды талдау
E) аржы к здерін іздестіру жəне əр т*рлі бағыттарын аржыландыру
*шін ажетті ресурстарын ж(мылдыру
F) халы а

21

"аржы

51

25. Инфляцияны к рініс нысаны:
A) ылмыс
B) аржылы сатып алу абілетіні т мендеуі
C) сырт ы тауарларға бағаны к терілуі
D) зіндік (н
E) саясат
F) ішкі а шаны (нсыздануы
аржы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Корпоративтік аржы
1. Корпоративтік шаруашылы ж*ргізуді экономикалы нысанда
(йымдастырылуы:
A) Функционалды
B) Холдингтік
C) Стратегиялы
D) Транс(лтты
E) Сатылас
F) Де гейлес
2. Эквивалентті пайызды ставка:
A) эквиваленттік те деу пайдаланғандағы ставка
B) бірдей аржы нəтижесін беретін сан алуан т*рдегі пайызды ставка
C) антисипативтік пайыз есептеу
D) инвестициялау
E) инфляция
F) к*ндік есептеу
G) аржы операциясыны шарттарын та дау м*мкіндігі болғандағы ставка
H) несие алу
3. Корпорацияны аржы ызметі *ш бағытта ж*зеге асырылады:
A) нім сату
B) амортизациялау
C) ба ылау — талдау ж(мысы
D) инфляциялау
E) кіріс пен шығыс бюджеті
F) а ша айналымын бас ару ж ніндегі жедел ызмет
G) несиелеу
H) аржыны жоспарлау
4. Пайыздарды есептеуді негізгі кезе дері:
A) то сан сайын жəне жарты жыл сайын
B) ай сайын
C) айына екі рет
D) жылына бір рет
E) жарты к*н сайын
F) толы ай емес
G) жыл сайын
H) к*н сайын
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5. Негізгі (ралдарды жіктелуі:
A) Тікелей жəне жанама
B) Нормативтік, базалы жəне нары ты
C) Айналымдағы жəне айналымнан тыс
D) Ж(мыс істейтін, ж(мыс істемейтін жəне са тауда т(рған
E) Меншіктік жəне уа ытша жалға алынған
6. Негізгі (ралдар:
A) р ндірістік циклде т(тынылады
B) 3зіні асиеті мен т*рін са тамайды
C) 3з (нын жа а німге біртіндеп аударады
D) 3з (нын жа а німге толығымен аударады
E) 3ндіріске а ша салымдары
F) 1за уа ыт пайдаланылмайды
7. Негізгі (ралдарды бағалау т*рлері:
A) бастап ы (н
B) эксплуатациялы (н
C) алып а келтіру бағасы
D) жеделдетілген баға
E) ағымдағы (н
F) алды (н
8. "аржы жоспары нім ндіру, материалды ресурс сатып алу келесі
жоспармен байланысты:
A) жедел аржы
B) ғылыми-зерттеу
C) кіріс пен шығыс бюджеті
D) негізгі (рал - жабды ты айта бағалау
E) инвестиция
F) маркетинг
9. Кəсіпорынны айналым аражат а ажеттілігін аны тайтын факторлар:
A) "ызметкерлерді инвестициялы жарнасына
B) 3тімділікке
C) Кəсіпорын капиталыны (рылымына
D) 3ндіріс пен сату м лшеріне
E) Менеджерлер мен бухгалтерлерді шеберлігіне
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10. Салым тəуекеліні де гейі шамалы болған айналым аражаты:
A) арзан бағалы жəне тозғыш зат
B) ыс а мерзімді аржылы салымдар
C) а ша (ралдары
D) ндірістік орлар (жатып алғанын шегерумен )
E) с(раныс а ие емес даяр нім мен тауар
F) жатып алған ндірістік запастар
11. Салу тəуекелі орташа айналым аражат:
A) кредиторлы берешек
B) арзан бағалы жəне тозғыш зат
C) а ша аражаттары
D) алдағы кезе шығысы
E) ая талмаған (рылыс
12. Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:
A) Материалды
B) 3ндіріс к лемін белгілеу
C) Негізгі
D) 3ндірісті жəне нім сату к леміні згеруі
E) Баға факторы
F) Негізгі емес
13. Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:
A) ндірісті жəне нім сату к леміні згеруі
B) материалды
C) баға факторы
D) ндірістік
E) негізгі
F) ндіріс к лемін белгілеу
G) негізгі емес
14. Пайдалылы к рсеткіштеріні негізгі топтары:
A) негізгі (ралдарыды пайдалылы к рсеткіштері
B) німні зіндік (ныны пайдалылы к рсеткіштері
C) капитал (актив) пайдалылығыны к рсеткіші
D) пайдалылы ты бір факторлы моделі
E) нім пайдалылығыны к рсеткіші
F) олма- олсыз а шалай аражат ағыныны негізінде есептелген
к рсеткіш
G) пайданы алыптастыру к рсеткіштері
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15. Пайданы жоспарлау ажет:
A) жан(ялы бюджет (руға
B) шығындалу бюджетін болжау
C) компания (ныны болжамды м лшерін аны тау *шін
D) а ша аражаттарыны озғалысыны болжамды бюджетін
алыптастыруға
E) смета (руға
F) капитал бағасын аны тау
G) салы ты емес бюджетті (руға
16. Негізгі ндірістік (ралдарды алып а келтіру келесілер ар ылы
асырылады:
A) алып а келтіру
B) сатып алу
C) сату
D) ж ндеу
E) модернизациялау
17. Резервтік капитал:
A) Істен шы ан м*лікті сатудан т*скен т*сімі
B) "оғамны облигациясын теу
C) А шалай т лем
D) Кіріс
E) Материалды к мек
18. Т(тыну орына жатады:
A) Шығыс
B) А шалай т лем
C) Есеп айрысу
D) Таза пайда
E) Бас а к зді есебінен алыптасуы
F) Кіріс
G) Материалды к мек
19. Банк кредитін тарту саясатына мына негізгі кезе дер ( адам) кіреді:
A) "арыз алушыны ы тимал кредиторы-коммерциялы банкіні зерттеу
жəне бағалау
B) "арыз алушыны кредит шартымен байланысты бас а да шығыныны
м лшеріне (лғайтады
C) 1за мерзімді арыз капиталын тартуды бір нысаны
D) Тартылатын банк кредитін пайдалану ма сатын аны тау
E) "аржы к рсеткіші мен оны м лшеріне ы пал ететін факторларды
аны тау
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20. "аржы саясатыны (рамына келесі буындар кіреді:
A) ағымдағы кезе де аржы ресурсы пайдаланатын негізгі бағыттарды
аны тау
B) "ойылған ма саттарға жетуге бағытталған практикалы іс-əрекеттерді
ж*зеге асыру
C) Инвесторлар *шін ашы болуына ол жеткізу
D) Пайданы экономикалы су к зі ретінде барынща (лғайту
E) А ша ресурсыны (тымды озғалысын ба ылау
F) "аржы – экономикалы жай – к*йді талдау жəне бағалау
G) Пайданы экономикалы су к зі ретінде барынша (лғайту
21. 1йымны есептік саясаты ж ніндегі а паратты (рамына:
A) Айналымнан тыс активті аржыландыруға ж(мсалса
B) Міндеттемені теу мерзімі туралы шартты ережесін ескеру
C) "арыз аражатты уа ытша салудан алынған кірісті есебін ж*ргізу
тəртібі ж ніндегі а паратты енгізу
D) 1за мерзімді ретіндегі есептелген міндеттемені ыс а мерзімді ретінде
к рсету
E) "арыз жəне міндеттеме бойынша тиесілі кірісті есептеу жəне оны б лу
тəсілін та дау
F) 1за мерзімді кредит пен арызды бухгалтерлік баланста теу мерзімін
к рсету
G) 1за мерзімді берешекті ыс а мерзімдіге ауыстыру
22. 1за мерзімді пассив:
A) (за мерзімді кредит міндеттемелеріні т*рі
B) айналым активімен орны толтырылатын міндеттеме
C) арыз капиталы есебінен аржыландыру
D) резервтегі капитал
E) есепті жылды б лінбеген кірісі
F) ыс а мерзімді міндеттеме
23. Кəсіпорынны аржылы т(ра тылы типтері:
A) жоғары т(ра тылы
B) аржылы т(ра сыз жай - к*йі
C) стандартты т(ра тылы
D) орташа т(ра тылы
E) ағымды т(ра тылы
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24. «Жа сы балансты » к рсеткіші болады:
A) ағымды тімділік коэффициенті >1
B) кəсіпорынны меншікті айналым капиталмен амтамасыз етілуі >0
C) абсолютті тімділік коэффициенті <0
D) жалпы тімділік коэффициенті <1
E) дебиторлы берешек кредиторлы берешекті м лшерімен сəйкес
F) ағымдағы тімділік коэффициенті >2
G) кəсіпорынны меншікті айналым капиталмен амтамасыз етілуі <0
25. Дағдарыс жағдайында кəсіпорынны аржысын т(ра тандыру мына
негізгі кезе бойынша ж*йелі т*рде ж*зеге асырылады:
A) жалпы экономикалы факторлар
B) тиімсіз стратегия
C) толы аржылы т(ра тылы
D) аржыны т(ра тылығын алпына келтіру
E) ызметті диагностикалау
F) (за кезе де аржы тепе – те дігін амтамасыз ету
G) т лемге абілетсіздікті жою
Корпоративтік аржы
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