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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Экономиканы мемлекеттік реттеу

1. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды қолдау институттары
A) холдинг басқармасы
B) ҚР Үкіметі
C) АҚ «Аграрлық несие корпорациясы»
D) «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі
E) халықтың қауыпсіздігін қамтамасыз ету басқармасы
F) ҚР Президенті
G) азық-түлік қауыпсіздігін қамтамасыз ету басқармасы
H) АҚ «Қазақстан Темір Жолы»
2. Мемлекеттің өз халқына, сонымен қатар бюджеттен тыс қорларға
қарызы:
A) ішкі қарыз
B) сыртқы қарыз
C) кәсіпкерлік қарыз
D) қысқа мерзімді қарыз
E) ұзақ мерзімді қарыз
F) эмиссиялық қарыз
3. Әлеуметтік-экономикалық проблемаларын жеке шеше алмаймайтын
немесе жоғары әлеуетін пайдалана алмайтын, сондықтан мемлекет
тарапынан белсенді қолдауды талап ететін аймақтар
A) өндірістік аймақтар
B) пробемалық аймақтар
C) кешенді аймақтар
D) шаруашылық аймақтар
E) тұрақты аймақтар
F) ауылдық аймақтар
G) өнеркәсіптік аймақтар
4. Бюджет тапшылының себебі:
A) кәсіпкерлік шығындарды азайту
B) бюджет саясатын қолдану
C) фискалдық саясатты жүргізу
D) қоғамдық өндіріс шығындарының өсуі
E) «көлеңкелі» экономика айналымының көп мөлшерде болуы
F) шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы
G) ел экономикасы өндірісіндегі жаппай құлдырау
H) шығыстар бөлімін азайту
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5. Жұмыссыздық пен инфляцияның арасындағы кері тәуелділікті
көрсететін қисық:
A) Кейнс теориясы
B) Оукен заңы
C) сұраны қисығы
D) ұсыныс қисығы
E) Филлипс қисығы
F) Лафферқисығы
G) Лоренц қисылы
6. Табиғи ресурстарды пайдаланудың әкімшілік реттеу құралы
A) ластаушыға айыппұл салу
B) өсімдіктер дүниесін пайдалану
C) экологиялық бақылау
D) жер қойнауын пайдалану
E) экологиялық мониторинг
F) табиғат факторын жоспарлау
G) адам күшін пайдалану
7. Әкімшілік құқықтық реттеу элементтері
A) жанама құралдар
B) ақша өлшемі
C) әкімшілік заңдар
D) тәжірибе
E) өндіріс
F) нормалар
G) стандарттар
H) бағалы қағаздар
8. Экономика өсуінің ұзақ мерзімді мақсаты, міндеті және
басымдылықтарына қол жеткізу және елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына бағытталған жоспарлау:
A) қысқа мерзімді
B) ағымдық
C) орта мерзімді
D) жылдық
E) стратегиялық
F) тактикалық

Мамандық бойынша тест

3

9. Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мен деңгейін көтеру
мақсатында барлық аймақтық жүйені толық тұрақты және теңдікті қызмет
жасауын қамтамасыз ететін арнайы ұйымдастырылған іс әрекет
A) аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу
B) ауылдық аймақтарды реттеу
C) аймақтық дамуды халықтық реттеу
D) өнеркәсіптік аймақтарды реттеу
E) тұрақты аймақтардың дамуы
F) кешенді аймақтарды реттеу
10. Республикалық бюджет жобасын әзірлеу тәртібі анықтайды
A) Жергілікті атқарушы орган
B) Екінші дәрежелі банктер
C) Әкімшілік бағдарлама
D) Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі
E) Бюджет комиссиясы
F) Парламент
G) Президент
H) Ұлттық банк төрағасы

