
 

1. «Қаржы» түсінігін сипаттайтын анықтама 

A) ақша формасындағы қоғамдық өнімді бөлумен байланысты 

экономикалық қатынастар 

B) қаржы ресурстарының айналымымен және айналысына байланысты 

тауарлық қатынастар 

C) ұлғаймалы өндіріс процесінің барлық қатысушыларымен байланысты 

ақша қатынастары 

D) мемлекеттің ұлттық байлығы мен ұлттық табысын қалыптастыру 

процесі 

E) бюджет қаражатын пайдалану бойынша қатынастар жүйесі 

2. Қаржының бақылау функциясының жүзеге асыру формасы 

A) қаржылық бақылау 

B) қаржылық жоспарлау 

C) қаржылық басқару 

D) шарушылық субъектілер қаржысының есебі 

E) мониторинг және қадағалау 

3. Mемлекеттік қаржылық бақылаудың объектісі 

A) бюджет қаражаттары 

B) ақша қаражаттарын қалыптастыру құқығы 

C) ақша қаражаттарын пайдалану міндеті 

D) шарушылық субъектілерден алынған кірістер 

E) компания пайдасының бір бөлігі 

4. Жеке тұлғалар, меншік иелері және мемлекет иелігіндегі тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің айналысын қамтамасыз ететін қолма-қол және 

қолма-қол емес қаражаттың жиынтығы 

A) ақша массасы 

B) М0 ақша агрегаты 

C) жоғары өтімді активтер 

D) М1 ақша агрегаты 

E) М2 ақша агрегаты 

5. Қор нарығының құрылымы 

A) бағалы қағаздар нарығы, туынды бағалы қағаздар нарығы 

B) бастапқы, бірінші бағалы қағаздар нарығы 

C) ақша нарығы, активтер нарығы 

D) тауар қызмет көрсету, еңбек нарықтары 

E) инвестиция, қаржылық активтер, табиғи ресурстар нарығы 

6. Mемлекеттік бюджеттің кірістерін қалыптастыру көздері 

A) салықтық түсімдер, трансферттер 

B) мемлекеттік несие мен займдар 

C) бюджеттік инвестиция, бюджеттік несие 

D) жұмыс берушілердің әлеуметтік аударымдары 

E) экономиканың шикі зат секторынан ұйымдарға салықтар мен төлемдер 

  



 

7. Aннуитеттің түрлері 

A) қалыпты, жеделдетілген (мерзімді)  

B) дисконтталған, өсімді 

C) мерзімді, ағымдағы (пассивті)  

D) күрделі, жай (қарапайым)  

E) бөлінетін, бөлінбейтін 

8. Жылдық 7% мөлшерлемесі кезінде екі кезең бойынша 100 ш.б. келтірілген 

аннуитет (постнумерандо)  

A) 181 

B) 207 

C) 93,5 

D) 107 

E) 87,3 

9. Aқшаның нақты құны үш жылдан кейін 215000 теңгеден 248890теңгеге 

дейін өсетін нарықтық мөлшерлеме 

A) 5% 

B) 6% 

C) 6,2% 

D) 5,5% 

E) 4,8% 

10. Бірінші жылдың соңында инвестициялау кезінде ақша ағынының нақты 

құны 10 теңге, екінші жылы 12 теңге, үшінші жылы 15 теңге. Дисконттау 

мөлшерлемесі 10% 

A) 30,3 

B) 27,8 

C) 33,6 

D) 40,5 

E) 29,4 

 


