«Ұйым экономикасы» пәні бойынша тест сұрақтары
1. Экономикалық тиімділіктің дифференциялы көрсеткіші болып табылады
А) Еңбек сиымдылығы, материал сиымдылығы, қор сиымдылығы
В) өнім рентабільдігі және өндіріс рентабільдігі
С) еңбек өнімділігі, материал қайтарымы және қор қайтарымы
D) еңбек өнімділігі, материал сиымдылығы
Е) Еңбек сиымдылығы, материал сиымдылығы, қор сиыдылығы, еңбек
өнімділігі, материал қайтарымы және қор қайтарымы
2. Физикалық немесе моралдық тозу нәтижесінде тұтынушылық қасиеттерін
жоғалтқан бұйымдар мен тауарлар атауы.
А) өндірістік қалдықтар
В) тұтыну қалдықтары
С) қайта қолданылатын материалдық ресурстар
D) пайдаланылмайтын қалдықтар
Е) қайда қолданылатын шикізат
3. Өндіріс факторлары, өндірістік емес факторлар, қорлар айналымы, дайын
өнім, шоттағы ақшалай қаржылар, шаруашылық субъектілерінің табыстары
немесе пайдалары жиынтығы - бұл
А) ұйым экономикасы
В) экономика
С) өндіріс
D) тұтыну
Е) экономикалық теория
4. Айырбасқа қатысу мүмкіндігі бар және қанағаттандыруды қажет ететін
белгілі бір қажеттілігі мен тұтынуы бар потенциалды тұтынушылар
А) құндылық
В) тауарлық
С) айырбас
D) нарықтар
Е) қажеттіліктер
5. Ұйым макро ортасын талдаудың құқықтық компонентін қандай
корсеткіштер сипаттайды
А) жалпы табыс шамасы
В) құқықтық қорғалу дәрежесі
С) инфляция өсімі
D) жұмыссыздық деңгейі
Е) билікке күрес
6. Меншіктік көздері
А) ақшалай және материалдық активтер

В) таратылған қаржылар
С) жарғылық және резервтік капиталы, әлеуметтік сфералар мен жинақ
қорлары, бөлінбеген пайда
D) ақшалай көріністегі өндірістік запастар
Е) дайын өнім
7. Еңбек ресурстары туралы ұғым
А) физикалық тұрғыдан жұмыс жасау қабілеті бар адамдар
В) өндірістегі жұмыс басты адамдар
С) 16-58 жане 63 жасқа дейінгі еңбекке жарамды халыктың бөлігі
D) барлық жастағы халықтың еңбекке жарамды бөлігі
Е) жұмыс жасап жүрген және жұмыс басты емес адамдар
8. Ұйымның төлем қабілеттілігі
А) ұйымның бос ақшалай қаржыларының жоқтығы
В) кредиторлық карыздардың бар болуы
С) дебиторлық қарыздар сумасының бар болуы
D) ұйымның өзінін сыртқы міндеттемелері бойынша
қабілеті
Е)активтердің бар болуы

есептесе алатын

9. Ұйым мақсатына қандай талаптар қойылады
А) жетістікке жету
В) орындалмайтын
С) жеңіл
D) нақты емес
Е) өлшенбейтін
10. Бастапқы тұтынушылық қасиеттерін өним өндіру немесе жұмыстар
атқару барысында толық немесе жартылай жойылатын шикізат қалдықтары,
материал немесе жартылай фабрикаттар қалай аталады
А) өндіріс қалдықтары
В) тұтыну қалдықтары
С) қайта қолданылатын материалдық ресурстар
D) пайдаланылмайтын қалдықтар
Е) қайта қолданылатын шикізат
11.жақсы стратегия негізгі немен қорытындылады
А) бәсекеге жол беру
В) бұрын ұиыммен жіберілген қателерді қайталау
С)ішкі күн тәртібін бұзбау
D)нарықта мықты бәсекеге,күшті позицианы ұстау
Е)қате жіберілгеннен кеиін шешім қабылдамау
12. Өндірістік еңбек деңгейі мінездейді

А) қор қайтарымы, қор сыйымдылығы
В) еңбектің қормен қарлануы
С) пайда
D) бір еңбеккердің өнімділігі
Е) рентабелділік
13. Ұйымның тікелей айналасындағы бәсекелес талдауы неден тұрады
А) адамдардың дағдысы
В) ұйымның кадрлармен қамтамасыз етілуі
С) сатып алушының өнімге деген көзқарасы
D) сатып алушының өзін-өзі алып жүру стилі
Е) ұқсас және алмастырушы өнімнің шығарылуы
14. Шығынның экономалық элементтері бойынша өндіріске кететін
шығынның жіктелуінің бағыты
А) нақты өнім түрінің бірлігіне өзіндік құнды есептеу
В) өндірістік шығын сметасын құру үшін негіз
С) материалға шығынды есептеу
D) еңбңекақы шығынын анықтау
Е) бұйым бағасын қою
15. Тауарлық саласы экономикалық мағынасы бойынша бөлінеді
А) негізгі
В) қосымша
С) жанама
D) негізгі және қосымша
Е) негізгі және жанама
16. Айналым капиталының құрамы
А) айналым қорлары
В) айналым капиталы
С) айналмалы қорлар
D) айналым қорлары және айналым құралдары
Е) айналым қорлары және айналмалы қорлар
17. «Ұйым рентабельділігі» ұғымына кіреді:
А) ұйыммен алатын пайда
В) пайызбен өлшенетін табыстылық немесе пайдалылықтыұ құрал немесе
капитал шығынына
С) пайданың негізгі қорлар мен айналым қаржыларының орташа құнына
қатынасы
D) өткізілген өнім көлемінің 1 теңгесіне келетін баланстық пайда
Е) пайданың бұйым бағасына қатынасы

18. Негізгі капиталды құндық бағалау түрлері
А) бастапқы
В) капиталды келтіру және қалдық
С) ұдайы өндіру құны
D) бастапқы, капиталды келтіру және қалдық
Е) бастапқы, ұдайы өндіру құны
19. Кәсіпкерлердің ортақ бизнеспен айналысу мақсатында бірігуі қалай
аталады?
А) серіктестік
В) қоғам
С) кооператив
D) заңды тұлға
Е) жеке тұлға
20. Шығынның экономикалық элементтері бойынша әрбір топқа жататын
шығындар
А) технологиялық мақсатқа жанар май мен энергия
В) негізгі қорлар амартизациясы
С) өндірістік жұмысшыларға негізгі еңбек ақы
D) өндірісті дайындау және игеру
Е) өндірістік жұмысшыларға қосымша еңбек ақы
21. Ұйым негізгі капиталды алып, оның балансына қойылған қалай
бағаланады?
А) қалпына келтіру құны
В) толық бастапқы құны
С) қалдық құны
D) жою құны
Е) аралас құны
22. Негізгі материалдық өндіріс салаларының қажетті қызмет жасауын
қамтамасыз ететін салалар мен ұйымдар жиынтығы қандай инфрақұрылым
деп аталады?
А) өндірістік
В) өндірістік емес
С) жалпы
D) әлеуметтік
Е) негізгі
23. Ұйым персоналын құру
А) сыртқы
В) ішкі
С) аймақтық жұмыспен қамтамасыз ету
D) ішкі, сытқы

Е) жұмыспен қамту орталығы
24. Өндірістік процеска қатысу дәрежесіне байланысты негізгі капитал келесі
түрлерге бөлінеді
А) өндірістік және өндірістік емес
В) физикалық және моралдық
С)активті және пассивті
D)өндірістік,өндірістік емес,физикалық,моралдық
Е)өндірістік,өндірістік емес,активті және пассивті
25.ЭМР түсінігі
А) мемлекеттің экономикалық қызметін бағыттайтын заңдар,қаулылар және
басқа нормативтік актілер қабылдау,олардың орындалуын бақылауды жүзеге
асыру
В) салық салу,ақша-несиелік және қаржылық реттегіштерді:яғни реттеудің
жанама әдістерін паидалану жолымен мемлекеттің эконмикаға араласуы
С) шетел инвестициясын ынталандыру мен экспорт өнімдерін
жоғарылату,тауар
өндірушілерді
қолдау
мақсатымен
менілекеттің
экономикаға араласуы
D) мемілекеттік бюджеттің кірістік бөлігіне қаржылардың түсуін қамтамасыз
ету мақсатымен экономикалық процесстерге мемлекеттің негізгі
формаларының тікелей және жанама араласуы
Е) макроэкономикалық тұрақтылықпен оның тиімді тенестірілуін қолдау
мақсатымен әлеуметтік –экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық негізгі
формаларының араласуымен
26. Айналым қаржыларының айналым коэффициенті сипатталады
А) өндірістік қорлардың 1 тг келетін өткізілген өнім мөлшері
В) айналым қаржыларының бір айналымының орташа ұзындығы
С) есептік кезеңдегі айналым қаржыларының айналым саны
D) еңбектік техникалық жарақталу деңгейі
Е) тауар өнімінің 1 тг-не өндірістік қорлар шығыны
27. Өнеркәсіп өндірісі өнімінің өзіндік құнына кіретіндер
А) өндіріске ағымдық шығындар
В) күрделі шығындар
С) шикізатқа, материалға және еңбеккерлердің еңбек ақысына шығындар
D) ұйымның өнімді өндіруге кеткен шығындар
Е) қондырғыға кеткен шығындар
28. Салалардың ерекше белгілірі
А) өндірілетін өнімнің экономикалық бағыты, тұтынылған материалдар
біркелкілігі

В) мемілекеттік бюджеттің кірістік бөлігіне қаржылардың түсуін қамтамасыз
ету мақсатымен экономикалық процесстерге мемлекеттің негізгі
формаларының тікелей және жанама араласуы
С) макроэкономикалық тұрақтылықпен оның тиімді тенестірілуін қолдау
мақсатымен әлеуметтік –экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық негізгі
формаларының араласуымен
D) мемілекеттік бюджеттің кірістік бөлігіне қаржылардың түсуін қамтамасыз
ету мақсатымен экономикалық процесстерге мемлекеттің негізгі
формаларының тікелей және жанама араласуы
Е) шетел инвестициясын ынталандыру мен экспорт өнімдерін
жоғарылату,тауар
өндірушілерді
қолдау
мақсатымен
менілекеттің
экономикаға араласуы
29. Стратегиялық таңдау бұл:
А) нарықта үлесті анықтау
В) басқарушылық көзқарасты реттеу
С) бизнес-шешім мен бәсекелес қабілет әсерін бір түйінге байланыстыру
D) күтпеген міндеттемелердің алдын алу
Е) ұйымның ішкі мәселелерін шешу
30. Активтер айналымдығы
А) есептік кезеңдегі активтер
В) есептік кезеңдегі ағымдағы активтердің айналу жылдамдығы
С) дебиторлық қарыздарды пайдаланып ұйымның төлемқабілеттігін анықтау
D) өткізу көлемі
Е) ұйымның жойылуын анықтау
31.Таза табыс қалай есептеледі?
A) жалпы табыс пен шығын айырмасы
B) жалпы өнім құнынан орын толтыру қорынан алып тастау жолымен
C) Жалпы өнім құнынан жұмыс күші ұдайы өндірісімен байланысты
шығындарды алып тастағанда
D) жалпы табыс пен еңбек ақы шығын айырмасы
E) жалпы табыстан жұмыс күші ұдайы өндірісімен байланысты
шығындарды алып тастаумен
32.Ұйым шығындары бұл A) ұйымның өнімді өндіруне және өткізуге ақшалай түрде көрінетін
шығындар
B) өнімді өткізу үшін қандай да бір өндіріс факторын пайдалану шығыны
C) шикізат және материал сатып алуға ақшалай шығындар
D) өнімнің өзіңдік құны
E) негізгі қорладың амортизациясы
33.Өндірістік емес негізгі капиталға не жатады

A) тұрғын үй, мәдени-ағарту мекемелері, спорттық ғимараттар, деңсаулық
сақтау мекемелері
B) үйлер мен ғимараттар
C) қоғамдық тамақтану және сауда қорлары
D) беріліс қондырғылары, механизмдер
E) деңсаулық сақтау, сауда үйі
34. Жекелеген өнеркәсіп салдарының жеке ұйымдары мен олардың
бөлімшелерінде белгілі бір өнім өндіру процесінің (бірыңғай өнім
шығарудың) немесе жеке технологиялық операциялардың орындалуы-ол:
A) интеграция
B) мамандандырылу
C) шоғырландыру
D) кооперациялану
E) еңбектің бөлінуі
35.Стратегия дегеніміз не?
A) ұйымның барлық іс-әрекетін бақылау жүйесі
B) ұйым мақсатына жетуге бағытталған компания жоспары мен стратегиясы
C) ең жоғарғы пайда алу
D) адамдарды іс-әрекетке ынталандыра білу
E) делдалдық қызметтер
36.Ұйымдардың шаруашылық және құқықтық дербестігін жоғалтатын бірігу
нысаны
A) картель
B) синдикат
C) концерн
D) трест
E) консорциум
37.Мемлекеттік реттеудің әлеуметтік-шаруашылық дамытудың соңғы
мақсаты болып табылады:
A) қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жоспарын құрастыру
B) Ел экономикасын тиімді теңестірілуін және макроэкономикалық
тұрақтылықты қолеңбек ақы деңгейін жоғарлату және трансферттік төлемдер
C) күрделі қаржының негізгі көздерін құру және халық шаруашылығы
балансын құрастыру
D) кәсіпкелікті дамыту үшін жағдай жасау
38.Ұйымның ішкі ортасын талдауда қандай элемент сипаттайтынын
көрсетіңіз
A) экономикалық
B) құқықтық
C) кадрлық

D) әлеуметтік
E) саяси
39.Инвестиция түрлері
A) сақтандыру
B) нақтылы
C) қоржынды
D) нақтылы, қоржынды
E) сақтандыру, нақтылы
40. «Ұйым экономикасы» пәні ұйым мағынасын келесі ұйым ретінде
зерттейді
A) коммерциялық ұйым
B) заңды тұлға
C) коммерциялық емес ұйым
D) жеке тұлға
E) мемлекеттік ұйымдар
41.Амортизация нормасы қалай анықталады?
A) негізгі қорлардың баланстық құнының қорлардың қызмет өтеу мерзіміне
қатынасы арқылы
B) жылдық амортизациялық төлемдердің негізгі қорлардың баланстық
құнына қатынасы арқылы
C) баланстық құнның жылдық амортизациялық төлемдерге қатынасы
арқылы
D) негізгі қорлардың баланстық құнының жойылу құнына қатынасы арқылы
E) жылдық амортизациялық төлемдердің қорлардың қызмет өтеу мерзіміне
қатынасы арқылы
42.Компания өз өнімдерін оған деген тапсырыс келесалысымен шығара
бастайды
A) нөл шығару уақыты
B) нөл сатып алу уақыты
C) өнімді жақсарьудың нөл уақыты
D) тұтынушымен кері байланысты нөл уақыты
E) нөлдік дефектілер
43.«Өнімді өткізуден түскен пайда» ұғымы нені сипаттайды?
A) құндық көріністегі өнімді өткізу көмегімен оның өзіңдік құнының
арасындағы айырма
B) өнімді өткізуден алынған түсім
C) тауар құнының ақшалай көрінісі
D) ұйымның таза табысы
E) өткізілген өнімді өндіруге шығындар

44.Негізгі өндірістік қорларды пайдалану деңгейін келесі көрсеткіштер
сипаттайды:
A) рентабельділік
B) капитал қайтарымы, капитал сиымдылығы
C) жұмысшылар еңбегін қормен қарулану
D) еңбек өнімділігі
E) смендік коэффициент
45.Өндірістік шығын ұғымы A) өндіріс процессіне жұмсалған шығындардың құрал құны
B) қажетті еңбекпен құрылған өнім құны және өндіріске шығындалған құрал
құны
C) өнім өндіруге жанды және мүліктенген еңбектің жиынтық шығындары
D) қосымша еңбекпен құрылған қосымша құн және өндіріске шығындалған
құрал құны
E) тірі еңбекпен құрылған құн
46.Өнеркәсіп ұйымдарында инвестиция үрдісін түсіндіреді A) интенсивтік өндіріс
B) өндіріс құралының жай ұдайы өндірісін
C) өндіріс құралдарының кеңейтілген ұдайы өндірісін
D) өндіріс технологиясының түпкілікті өзгеруін
E) өндірісқұралдарының жай және кеңейтілген ұдайы өндірісі
47.Негізгі өндірістік қорларды экстенсивті, пайдалану сипатталады:
A) смендік
коэффициентін,
қондырғыны
экстенсивті
пайдалану
коэффициенті
B) капитал қайтарымы, капитал сиымдылығы
C) қондырғыны интенсивті пайдалану коэффициенті
D) еңбек өнімділігі, еңбек сиымдылығы
E) ұйым пайдасы
48.Адам қажеттілігін қанағаттандырудың арнайы нысаны
A) құндылық
B) айырбас
C) нарықтар
D) тауар
E) қажеттіліктер
49.Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдастырушылық-экономикалық нысандары
A) концерндер, қаржылық өнеркәсіп топтар, консорциумдар, синдикаттар,
картельдер,ассоциациялар
B) ассоциялар,шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар, кооперативтер
C) серіктестіктер, кооперативтер мен шаруа (фермер) қожалықтары
D) акционерлік қоғамдар, ассоциацияларкооперативтер

E) ассоциялар, қаржылық өнеркәсіп топтар, акционерлік қоғамдар мен
кооперативтер
50.Экономиканы тікелей реттеу әдісіне кіретіндер
A) нормативті-тарлар тек реттеу
B) тауарлар өндірушілердің меншік тек құралдар инвестициясы ретінде
пайдалануды жетілдіру
C) мемлекеттік күрделі салымдарды пайдалану
D) салықтық реттеу
E) табиғи ресурстарды пайдалану жағдайын реттеу
51.Ұйым мақсаты неде?
A) ұйымның қаржылық тұрақтылығын сақтап, пайда табу
B) ұйым табыстарын талдау
C) жаңа нарықтарды жеңіп алу
D) қоршаған ортада бақыланатын трендтерді айқындау және талдау
E) ауылшаруашылық өнімдерін сақтау және тасымалдау
52.Шекті шығындар қандай анықтамамен сипатталады
A) өнімнің қосымша бір бірлігін өндіру барысында және сонымен бірге,
өндіріс көлемінің қысқару жағдайында тиімді болып табылатын шығындар
B) өнім бірлігіне тұрақты шығындар
C) тағы бір өнім бірлігін өндірумен байланысты, қосымша шығындар
D) өнім бірлігіне ауыспалы шығындар
E) өнім бірлігіне орташа тұрақты шығын
53.Ұйымдардың ғылыми-техникалық және өндірістік дамуына байланысты
инвестициялық, қаржылық және т.б. қызмет түрлерін біріктіру мақсатында
интеграциялануы қалай аталады?
A) концерн
B) консорциум
C) картель
D) трест
E) синдикат
54.Стратегиялық талдау жасау дегеніміз не?
A) бұл ұйым мақсатына жетуге бағытталған, компания жоспары мен
стратегиясы
B) компаниянын барлық іс-әрекетін бақылау
C) бұл бизнес-шешім мен бәсекелес қабілет әсерін бір түйінге байланыстыру
D) инновация шеңберінде делдалдық қызметтер
E) менеджменттегі әсерлер мен көзқарастар бірігуі
55.Жиынтықталған материалдық запастар –бұл
A) өндірістік және өндірістік емес запастар сомасы

B)
C)
D)
E)

өткізілетін запастар мен айналу сферасындағы запастар сомасы
тауарлық және өндірістік запастар сомасы
нормаланған запастар сомасы
материалдық емес запастар сомасы

56.Айналым қорлар түсінігіне не кіреді?
A) еңбек заты ақшалай қаржылар, аяқталмаған өндіріске шығындар,
өндірістік қорлар
B) өндірістік айналым қорлары және айналыс қорлары
C) үйлер, көлік құралдары, қондырғылар
D) еңбек заты және айналыс қорлары
E) жұмыскерлер
57.Ұйымның бірігуі кооперация негізінде болуы мүмкін
A) уақытша және тұрақты
B) уақытша
C) тұрақты
D) міндетті
E) тұрақты және міндетті
58.Кооперациялаудың принциптері:
A) территориялық
B) ауданаралық
C) салалық, территориялық
D) салалық
E) территориялық, ауданаралық
59.Қондырғыны интенсивті пайдалану сипатталады
A) қондырғыны интенсивті пайдалану коэффициенті
B) смендік коэффициент
C) капитал қайтарымы
D) жұмысшылар еңбегін қормен қарулану
E) қондырғы түрінің өнімділігі
60. Еңбек ақының тарифтік жүйесі нені кірістіреді
A) тарифтік ставка, тарифтік сетка
B) тарифтік ставка, тарифті-квалификациялық анықтама
C) тарифтік ставка, тарифтік сетка, тарифті-квалификациялық анықтама,
аудандық анықтама
D) тарифтік ставка, қызметтік оклад, тарифтік сетка
E) қызметтік оклад, сыйақы жағдайы, тарифті-квалификациялық анықтама
61.Экономикалық тиімділіктің диференциялы көрсеткіші болып табылады
A) Еңбек сиымдылығы, материал сиымдылығы, қор сиыдыылғы
B) өнім рентабільдігі және өндіріс рентабільдігі

C) Еңбек сиымдылығы, материал сиымдылығы, қор сиымдылғы, еңбек
өнімділігі, материал қайтарымы және қор қайтарымы
D) еңбек өнімділігі, материал қайтарымы және қор қайтарымы
E) еңбек өнімділігі, материал сиымдылығы
62.Физикалық немесе моралдық тозу нәтижесінде тұтынушылық қасиеттерін
жоғалтқан бұйымдар мен тауарлар атауы.
A) өндірістік қалдықтар
B) тұтыну қалдықтары
C) пайдаланылмайтын қалдықтар
D) қайта қолданылатын материалдық ресурстар
E) қайда қолданылатын шикізат
63.Өндіріс факторлары, өндірістік емес факторлар, қорлар айналымы, дайын
өнім, шоттағы ақшалай қаржылар, шаруашылық субъектілерінің табыстары
немесе пайдалары жиынтығы - бұл
A) экономика
B) өндіріс
C) тұтыну
D) ұйым экономикасы
E) экономикалық теория
64.Жекелеген өнеркәсіп салдарының жеке ұйымдары мен олардың
бөлімшелерінде белгілі бір өнім өндіру процесінің (бірыңғай өнім
шығарудың) немесе жеке технологиялық операциялардың орындалуы-ол:
A) шоғырландыру
B) мамандандырылу
C) кооперациялану
D) еңбектің бөлінуі
E) интеграция
65.Ұйым макро ортасын талдаудың
корсеткіштер сипаттайды?
A) жұмыссыздық деңгейі
B) жалпы табыс шамасы
C) құқықтық қорғалу дәрежесі
D) инфляция өсімі
E) билікке күрес

құқықтық

66.Ұйым мақсатына қандай талаптар қойылады?
A) орындалмайтын
B) жеңіл
C) нақты емес
D) жетістікке жету
E) өлшенбейтін

компонентін

қандай

67.Бастапқы тұтынушылық қасиеттерін өнім өндіру немесе жұмыстар атқару
барысында толық немесе жартылай жойылатын шикізат қалдықтары,
материал немесе жартылай фабрикаттар қалай аталады?
A) өндіріс қалдықтары
B) тұтыну қалдықтары
C) пайдаланылмайтын қалдықтар
D) қайта қолданылатын шикізат
E) қайта қолданылатын материалдық ресурстар
68.Жақсы стратегия негізгі немен қорытындылады?
A) нарықта мықты бәсекеге,күшті позицианы ұстау
B) бәсекеге жол беру
C) бұрын ұиыммен жіберілген қателерді қайталау
D) ішкі күн тәртібін бұзбау
E) қате жіберілгеннен кеиін шешім қабылдамау
69.Өндірістік еңбек деңгейі сипатталады
A) қор қайтарымы, қор сыйымдылығы
B) еңбектің қормен қарлануы
C) бір жұмысшының еңбек өнімділігі
D) пайда
E) рентабелділік
70.Ұйымның тікелей айналасындағы бәсекелес талдауы неден тұрады?
A) ұқсас және алмастырушы өнімнің шығарылуы
B) адамдардың дағдысы
C) ұйымның кадрлармен қамтамасыз етілуі
D) сатып алушының өнімге деген көзқарасы
E) сатып алушының өзін-өзі алып жүру стилі
71.Шығынның экономалық элементтері бойынша
шығынның жіктелуінің бағыты
A) нақты өнім түрінің бірлігіне өзіндік құнды есептеу
B) материалға шығынды есептеу
C) еңбңекақы шығынын анықтау
D) өндірістік шығын сметасын құру үшін негіз
E) бұйым бағасын қою

өндіріске

72. Заңды тұлға құқығы берілген шаруашылық жүргізуші субъект:
A) мемлекет
B) экономикалық жүйе
C) синдикат
D) ұйымы
E) картель

кететін

73.Ұйымның құрылымы:
A) дүкендер, бөлімдер, жеке қызыметтер
B) үй, мектеп, университет
C) мектеп, бөлімдер
D) экономикалық жүйелер
E) дұрыс жауап жоқ
74.Өндірістік ұйым:
A) туроператорлық қызмет
B) жеке мамандандырылган бөлімше болып табылады
C) қаржы жүйесі
D) нарықтық шаруашылықтың негізгі субъектісі
E) салыстырмалы артықшылықтар
75.Өнім өндіруге және өткізуге ұйымның ағымдық шығындарының ақшалай
мәні:
A) дебит
B) кредит
C) құнының
D) банкнота
E) дұрыс жауап жоқ
76.Негізгі қордың неше түрі бар?
A) үш
B) төрт
C) бес
D) екілік
E) бір
77.Тозудың екі түрі бар:
A) физикалық және психологиялық
B) физикалық және моральдықтың
C) моральдық және психологиялық
D) амортизациялық және физикалық
E) толық және біртіндеп тозу
78.Негізгі қордың есептеу және талдау тәжірибесіне байланысты түрлері:
A) натуралыдық және ақшалай
B) амортизациялық және айналым қоры
C) толық және біртіндеп
D) жаңғырту және күрделі жөндеу
E) активті және пассивті
79.Ұйымның өндірістік активтеріне салынған қаражаттарын сипаттайды:

A) өндрістік капитал
B) несиелік капитал
C) спекулятивтік капитал
D) қаржы ресурстары
E) қарыз капиталы
80.Капитал қозғалысының нысандары өзгерген сайын оның несі өзгеріске
ұшырап отырады?
A) сапа
B) көлем
C) баға
D) құнына
E) мерзім
81.Тозған негізгі қордың орнына жаңасын сатып алу үшін қолданылатын қор:
A) негізгі өндірістік қор
B) меншікті қор
C) активті қор
D) амортизациялық қорға
E) пассивті қор
82.Құрал-жабдықты экстенсивті пайдалану коэффиценті, жабдықтың қызмет
етуінің ауысымдық коэффиценті:
A) интегральды пайдалану көрсеткіші
B) интенсивті пайдалану көрсеткіші
C) ішкі пайдалану көрсеткіші
D) экстенсивті пайдалану көрсеткішінің
E) дұрыс жауабы жоқ
83.Интегральды пайдалану көрсеткішіне жататыны:
A) жабдықты интегральды пайдалану коэффиценті
B) қор қайтарымы
C) қор сыйымдылығы
D) қор қарулануы
E) барлык жауап дұрыс
84.Тозу коэффиценті неғұрлым төмен болған сайын...:
A) негізгі қордын техникалық жағдайы соғұрлым жақсы
B) негізгі қордың техникалық жағдайы соғұрлым төмен
C) негізгі қордың бастапқы құны төмендейді
D) негізгі қордың қалдық құны жоғарылайды
E) негізгі қор құны жоғары
85.Техниканы және жабдықтарды сатып алу, жеткізу және орналастыру
шығындарын қалай атаймыз?

A) зауыттың белгіленген құны
B) амортизация
C) қалдық құны
D) бастапқы құны
E) қалпына келтіру кұнының
86.Еңбек құралы және еңбек заты нені құрайды?
A) айналым құралының
B) негізгі қорды
C) өндіріс қорын
D) өндірістік емес қорын
E) айналым қорын
87.Ұйымның өндіріс қуаты қандай өндіріс қорының топтарына байланысты:
A) есептеуші техникалар, есептеу құралдарға
B) ғимараттар, машина және жабыдықтар, тасымалдау көлігіне
C) өлшеуіш және реттеуші приборлар, зертханалық жабдықтарға
D) тұрғын үй, бала бақша, мәдени құрылыстарға
E) дұрыс жауабы жоқ
88.Жаңалау коэффициентін анықтағанда, жаңадан ендіріліп іске қосқан
негізгі қордың қатынасын төмендегі аталғандардың қайсысы анықтайды:
A) негізгі қордың жыл аяғындағы құнына
B) негізгі қордың жыл басындағы құнына
C) негізгі қордын орта жылдық құнына
D) негізгі емес қордың жыл аяғындағы құнына
E) өндіріс қорының қалпына келтірілген құнына
89.Ұйымда айналым капиталы қандай болып келеді:
A) тұраксыз
B) жоспар
C) тұрақты
D) әдістер
E) ретроспекция
90.Меншікті және несиелік бөліністер қай капиталға жатады:
A) айналыс капитал
B) өндіріс капитал
C) аиналым капиталының
D) ішкі капитал
E) резервті капитал
91.Отын-энергетикалық ресурстардың бөліну түрлері:
A) потенциалды және шынайы

B) әлеуетті және нақтының
C) табиғи және жасанды
D) қайталанатын және қайталанбайтын
E) шынайы және жасанды
92.Экономикалық тұрғыдан алғанда халық шаруашылығында қолданылатын
шикізаттың барлық түрі екі топқа бөлінеді:
A) потенциалды шикізат және шынайы шикізат
B) өнеркәсіптік шикізат және ауыл шаруашылык шикізат
C) минералды шикізат және жасанды шикізат
D) табиғи шикізат және жасанды шикізат
E)
қайталанатын шикізат және қайталанбайтын шикізат
93.Ауыл шаруашылық шикізат:
A) өнеркәсіпте қазылып алынады
B) өңделеді және ауыр индустрияда қолданылады
C) өңделеді және ауыр индустрияда қолданылады
D) жеңіл және тамақ өнерікәсібінде қолданылады
E) жер қойнауынан алынады
94.Өндірістік және өндірістен тыс қатынастардың жиынтығы:
A) салық
B) қаржы экономикасы
C) макроэкономика
D) микроэкономика
E) ұйым экономикасының
95.Еңбек потенциалының сандық сипаттамасы:
A) интелек
B) еңбек ресурстарынын саны
C) әлеумет
D) мамандық
E) білім
96.Еңбек ресурстарын пайдалануды талдаудың негізгі міндеттері:
A) барлык жауабы дұрыс
B) жұмыс уақытын пайдалануды талдау
C) еңбек ресурстарының қозғалысын талдау
D) еңбек өнімділігі
E) еңбекақы төлеу
97.Ұйымның жұмыскерлерінің еңбектік
тиімділігін сипаттаушы көрсеткішті тап:
A) еңбек ресурсы
B) еңбек өнімділігінің

нәтижесінің

экономикалық

C) еңбек сыйымдылығы
D) еңбек ұжымы
E) дұрыс жауабы жоқ
98.Ұйымдағы еңбек ресурстарын басқару әдістері:
A) әкімішілік, экономикалық
B) нарықтық
C) әдістемелік
D) еңбектік
E) психологиялық
99.Еңбек келісім шартында көрсетіледі:
A) жұмысқа кірушінің еңбек функциясы
B) жұмыс орны
C) жұмысқа кірген уақыты
D) қызметтік міндеттері
E) барлык жауабы дұрыс
100.Жергілікті жердегі тұрғындар сұранысын қамтамасыз ететін орган:
A) кадрлар бөлімі
B) еңбек биржасының
C) еңбек нарығы
D) жергілікті әкімшілік
E) еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі
101.Еңбек ресурстарына қайсысы жатпайды:
A) І және ІІ топ еңбек және соғыс ардагерінің
B) 16 жастағы балалар
C) 63 жастағы еркектер
D) 16 жастағы қыздар
E) 58 жастағы әйелдер
102.Жалпы еңбекке қабілеттілік – бұл:
A) арнайы дайындықты қажет етеді
B) арнайы оқуды қажет етеді
C) квалификациялық дайындықты қажет етеді
D) барлық жауап дұрыс
E) арнайы дайындыкты қажет етпейді
103.Мемлекеттік реттеудің еңбекақыдағы негізгі құралын не деп айтуға
болады:
A) бюджет
B) салық
C) еңбекақының

D) саясат
E) экономика
104.Қазіргі уақытта еңбек нарығының басты мәселесі:
A) жұмыссыздықтың
B) кадрлардың жетіспеушілігі
C) жұмысшы күшін тиімсіз пайдалану
D) еңбекақы
E) еңбек заты
105.Адамдағы еңбекке бейімділік күштерінің жиынтығы:
A) жұмыс күшінің
B) еңбек ақы
C)
еңбек
D) еңбек заты
E) еңбек құралы
106.Еңбекпен қамтамасыз етудің классикалық теориясын кім ұсынды?
A) КМаркс, ДРикардо
B) АСмит, ДРикардо
C) барлық жауаптар дұрыс
D) У Петт, Ф Энгельс
E) Ричард, Уэльстің
107.Жұмыс берушi:
A) еңбекпен қамтамсыз етушi тұлға
B) еңбек шартын жасаскан заңды тұлға
C) Ұйыммен шарт жасасқан тұлға
D) жеке тұлға мен қоғамдық Ұйымдар
E) дұрыс жауап жоқ
108.Еңбек ақының екі тұжырымдамасы да ағылшынның
экономикасының классиктері кімдердің теориясына негізделген:
A) А.Смит пен Д.Рикардоның
B) К.Маркс пен Д.Локк
C) Д.Кейнс пен М.Фридман
D) Й.Шумпетер мен Г.Уайт
E) П.Самуэльсон мен Т.Мальтус
109.Еңбек ақыны қандай жүйелер бойынша ұйымдастыруға болады:
A) тарифтік және тарифсіздің
B) экономикалық
C) сыйақылық
D) разрядтық
E) мерзімділік

саяси

110.Жалпы алғанда тарифтік торда қанша тарифтік разряд бар:
A) жиырма бірлік
B) жирыма бес
C) отыз жеті
D) он сегіз
E) жиырма тоғыз
111.Тарифтік ставка дегеніміз не?
A) жергілікті климаттық және басқа жұмыс шарттарын есепке алу
B) уақыт бірлігі үшін аныкталған енбекті төлеу шамасы
C) тарифтік
разрядтар
мен
оларға
сәйкес
болатын
тарифтік
коэффициенттердің шкаласы
D) әртүрлі жұмыстардың сипаттамасы
E) жұмыстарды орындайтын жұмысшыларға қойылатын талаптары бар
құжат
112.Инвестицияға жұмсалған қаражат:
A) жоғары қуатты ақшаның
B) жайакша
C) қарыз
D) акция
E) сыйақы
113.Барлық бағалы қағаздар неше топқа бөлінеді?
A) екілік
B) бес
C) төрт
D) алты
E) үш
114.Вексельдер депозиттер қандай бағалы қағаздарға жатады:
A) акциялық
B) несиелік
C) пайыздық
D) нақты
E) акшалай
115.Қысқа мерзімді бағалы қағаздардың алынуы мен сатылуын көрсететін
нарықтың бір бөлігі:
A) ақша нарығының
B) баға нарығы
C) несие
D) бәсекелестік нарық
E) шетелдік нарық

116.Инновация қашан пайда бола бастады?
A) XIII
B) XV ғ I-жартысының
C) XII
D) XVI
E) XIV
117.Маркетингтің зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау және оларды тарату
қалай аталады:
A) ақпараттықтың
B) қимылдық
C) байланыстық
D) сөздік
E) барлық жауап дұрыс емес
118.Жарнамалық ақпаратты жасау және тарату:
A) қимылдық
B) байланыстық
C) сөздік
D) барлық жауап дұрыс емес
E) коммерциялықтың
119.Қаржы қатынастарының материалдық-заттай icкe асырылуы болып
табылады:
A) Қаржы қаражаттары
B) Ақша қаражаттары
C) Қаржы ресурстары мен каржы қорлары
D) Мемлекеттің ақша қорлары
E) Ақша- қаржы қатынастары
120.Бюджeттepдің бірлігі, дербестігі, толықтығы, реалистігі, жауапкершілігі,
транспарентігі және жариялығы:
A) Бюджет жүйесінің элементтері
B) Мемлекеттік бюджеттің функциялары
C) Бірыңғай бюджеттік сыныптама
D) Бюджет жүйесін құрудың қағидаттары
E) Бюджет жүйесінің бөліктері
121.Маркетингтің негізгі мақсаты не?
A) сатып алу, сату процесінде ең жоғарғы пайда табудың
B) ұйым пассивтерін зерттеу
C) бухгалтерлік балансты жүргізу
D) тұрғындарға жекелеп жарнама жасау
E) тек қана тұтынушымен жұмыс жасау

122.Маркетингтің міндеті:
A) тауар өндіру
B) өндірістік тиімділігін арттыру
C) сатып алушымен кері байланыс орнату
D) ұйым қызметінің тұрақтылығын барынша
стратегиялық мақсаттарға жетуді қамтамасыз ету
E) факторингтік несиелеуді қарастыру

қалыптастыру

және

123.Өнімге бағдарланған маркетинг, мынадай жағдайда қолданылады:
A) егер де ұйымнын кызметі жаңа тауарларды шығаруға немесе
шығарылғанды жетілдіруге бағдарланса
B) егер де ұйым тұтынушылармен байланыс орнатса
C) егер де ұйым нарыққа түрлі өнім ассортиментін шығарса
D) егер де ұйым тұтынушылармен байланыс орнатса
E) егер де ұйым сұранысты қанағаттандыра алса
F) дұрыс жауабы жоқ
124.Тұтынушыға бағдарланған маркетинг деген не?
A) нарыққа өнімнің ассортименттерін шығару
B) нарық сегментін қарастыру
C) ұйым активін есептеу
D) дұрыс жауа жоқ
E) нарықтың мұқтаждығын қанағаттандырудың
125.Маркетингтің негізгі принципі:
A) пайда табу
B) нарықтың сыйымдылығын әр кез бақылау
C) сұранысты ескермеу
D) нарықтың сыйымдылығын әр кез бақылау
E) тұтынушылардың қалаулары мен нактылы талаптарына сай өндірістін
түпкілікті нәтижелеріне бағдарылану
F)
тұтынушылардың қалаулары мен талаптарын бір күнде зерделеу
126.Маркетингтің объектісі болып не табылады?
A) тауарлар, қызмет көрсетулер, орындар, ойлар (идеялар) сонымен қатар
адамдардың
B)
тек тауарлар мен қызмет көрсетулер
C) орындар, қызмет көрсетулер, тауарлар және ойлар
D) тек қана тауарлар
E) тауарлар, қызмет көрсетулер және ойлар
127.Жалпы маркетингтің мақсаттарына қатысты нәрсе:
фирманың максималды пайда табуы
A) адамдардын әр түрлі қажеттіліктерінін максималды қанағаттандырылуы

B) адамдар өмірінің сапасының жақсаруы
C) тұтынудың барынша толық қанағаттандырылуына жету
D) тұтынудың барынша толық қанағаттана алмауы
128.Мақсатты нарықтарды таңдау дегеніміз не?
A) тауарды позициялау, өткізу және жарнама жасау
B) маркетингтік ортаны және оның факторларын анықтау
C) тауардың сапасын жақсарту және бәсекелестерден басым болу
D) нарыкты сегменттерге бөлу және тауарды позициялаудың
E) маркетингтік зерттеулер жүйесін құру
129.Тауардың өмірлік циклының кезеңдері:
A) тауарды өндіру, нарыққа шығару, өсу, құлдырау
B) өсу, жетілу, құлдырау, қайта өндіру
C) өндіру, жетілу, өсу, нарыққа шығу
D) өндіру, сату, пайда табу, жетілдіру
E) тауарды нарыққа шығару, өсу, жетілу, құлдыраудың
130.Тауарды өткізуге ынталандыру-бұл:
A) тауардың өндірушіден тұтынушыға қарай қозғалу бағыты
B) потенциалды сатып бекіту және қолдап отыру
C) тауарды тұтынушыларға таныстыру
D) тауар туралы насихаттайтын қатынас жолдарын жасау және тарату
E) сервистік қызмет көрсету
131.Тауар номенклатурасы қалай пайда болады:
A) тауардың қайта өңдеп, жетілдіргенде
B) тауардың бірнеше ассортименттік топтары жинакталганда
C) тауардың бір түрін бірдей сапада өндіргенде
D) тауарға деген сұраныс жоғарылағанда
E) тауарды ұсыну көлемі төмендегенде
131.Бағаны төмендететін көрсеткіш:
A) саудалық жеңілдік
B) өндірістік жеңілдік
C) салалық жеңілдік
D) құқықтық жеңілдік
E) бағалық жеңілдіктің
132.Тұрғындардың орналасқан жеріне байланысты тұтынушылар тобын
категорияларға бөлу:
A) территориялық сегменттеу
B) демографиялық сегменттеу
C) мінез-құлықтық сегменттеу
D) географиялық сегменттеудің

E) аудандық сегменттеу
133.Тұтынушылық қасиетімен ерекшеленетін нарықта жаңа пайда болған
өнім түрі-бұл:
A) қайта өңделген тауар
B) жетілдірілген тауар
C) инновациялық тауар
D) жаңа тауардың
E) жеке-дара тауар
134.Бәсекеге қабілеттілік түсінігі XX ғасырдың 70 жылдарында қайда пайда
болды:
A) Шығыс
B) Египет
C) Вавилон
D) барлық жауап дұрыс
E) Батыстың
135.Бәсекеге қабілеттілік түсінігі қашан пайда болды:
A) XX ғасырдың 60 жылдарында
B) XX ғасырдың 70 жылдарының
C) XX ғасырдың 50 жылдарында
D) XX ғасырдың 80 жылдарында
E) XX ғасырдың 40 жылдарында
136.Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз:
A) тауарлардың тұтынушы қажеттілігін жоғары деңгейде қанағаттандыруын
және осының арқасында нарықта өз орнын табуы
B) ғылыми көлемді және жоғары технологиялық экспортты өндірістердің
құрылуына жағдай жасау
C) жоғары құнды кызмет көрсету мен тауарлар пайдасына сай елдің
экспортты деңгейін диверсификациялау инновациялык үрдістермен бірігіп,
әлемдік шаруашылық жүйесіне интеграциялау
D) өнеркасіптік өнімнін құндык және сапалык параметрлерін ғана қамтымай,
сондай-ақ ұйым қызметіндегі инвестиция мен инновациялық басқаруға,
менеджмент деңгейіне тәуелді жан-жақты ұғым
E) потенциалды сатып алушылар мен бәсекелестердің қажеттіліктерін
зерттеу
137.Ұйымың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін бұл факторлар өнімді
зерттеуде өзіндік сипаттары бойынша неше топқа бөліп қарастырылады:
A) төрттік
B) бес
C) алты
D) үш

E) екі
138.М.Портердің пайымдауынша ұйымның бәсеке қабілеттілігін анықтайтын
неше бәсекелік күш бар:
A) үш
B) алты
C) жеті
D) бестік
E) дұрыс жауап жоқ
139.Фирманың бәсекелестік қабілеті екі көрсеткішпен байланысты болады
баға деңгейі және:
өнім құны
A) өнім шығыны
B) дұрыс жауап жоқ
C) еңбек нарығы
D) өнім сапасының
140.Белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызымет көрсететін заңды
тұлға:
A) мемлекет
B) парламент
C) ұйым
D) банк
E) барлық жауабы дұрыс
141.Ұйым мына түрде жіктеледі:
A) сапалық бағыныштығына қарай
B) меншікке байланысты
C) шаруашылық қызыметінің сипаты мен түрі бойынша
D) құқықтық ережелері бойынша
E) барлык жауап дурыс
F) меншікке байланысты
142.Елдің бәсеке қабілеттілігі:
A) Басқа бәсекелес тауарлардың алдында артықшылығын қалыптастыратын
тауардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы
B) Ұйымның жаулап алған нарық үлесін көрсететін қабілеттілігі
сипаттамаларының жиынтығы
C) Елдін ішкі және сырткы нарыктардағы жағдайы
D) Салалардың, аймақтардың халықаралық бәсекелестікке ашық бола
отырып, табыстардың, еңбекақының жоғары денгейін қамтамасыз ету
қабілеті
E) дұрыс жауап жоқ

143.Саланың, аймақтың бәсеке қабілеттілігі:
A) Салалардын, аймақтардын халықаралық басекелестікке ашық бола
отырып, табыстардың, еңбекақының жоғары денгейін қамтамасыз ету
қабілеті
B) Елдің ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайы
C) Басқа бәсекелес тауарлардың алдында артықшылығын қалыптастыратын
тауардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы
D) Ұйымның жаулап алған нарық үлесін көрсететін қабілеттілігі
сипаттамаларының жиынтығы
E) дұрыс жауап жоқ
144.Өнімнің бәсеке қабілеттілігі:
A) Салалардың, аймақтардың халықаралық бәсекелестікке ашық бола
отырып, табыстардың, еңбекақының жоғары денгейін қамтамасыз ету
қабілеті
B) Ұйымның жаулап алған нарық үлесін көрсететін қабілеттілігі
сипаттамаларының жиынтығы
C) Баска басекелес тауарлардың алдында артыкшылығын қалыптастыратын
тауардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы
D) Елдің ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайы
E) Ұйымның жаулап алған нарық үлесін көрсететін қабілеттілігі
сипаттамаларының жиынтығы
145.Ұйымның бәсекеге қабілеттілігі:
A) Басқа бәсекелес тауарлардың алдында артықшылығын қалыптастыратын
тауардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы
B) Салалардың, аймақтардың халықаралық бәсекелестікке ашық бола
отырып, табыстардың, еңбекақының жоғары денгейін қамтамасыз ету
қабілеті
C) Елдің ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайы
D) дұрыс жауап жоқ
E) Ұйымнын жаулап алган нарык үлесін көрсететін қабілеттілігі
сипаттамаларының жиынтығы
146.Бағалық саясаттың мақсаттары:
A) өнім өткізуді максимальды ұлғайту
B) тауардың барлық номенклатурасы бойынша пайданы арттыру
C) нарықтағы жетекші лидердің орнын жаулап алу
D) нарықтағы орынды сақтап қалу
E) барлык жауап дурыс
147.Ұйым қаржысының негізгі қызметі:
A) пайдалану және бақылау
B) үлестіру және қжоспарлау
C) бөлу және қалыптастыру

D) бөліп тарату және бақылаудың
E) басқару және жеткізу
148.Қаржы механизмінің элементтері:
A) қаржы әдістері, қаржы тетіктері
B) құқықтық қамтамасыз ету
C) нормативті қамтамасыз ету
D) ақпараттық қамтамасыз ету
E) барлык жауап дұрыс
149.Таза пайда қандай бағыттарда жұмсалады?
A) өндірісті дамытуға
B) әлеуметтік мұқтаждықты қаржыландыруға
C) Материалдық ынталандыруға
D) дұрыс жауап жоқ
E) барлык жауап дұрыс
150.Пайдаға салынатын салықты төлегеннен қалған пайданың бөлігі:
A) жалпы пайда
B) таза пайданың
C) баланстық пайда
D) есептеулік пайда
E) барлық жауап дұрыс

