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Мамандық бойынша тест: 1-пән  

 
 1. Экономикалық заңдар әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты 
жіктелінуі:  
A) Жалпы заңдар 
B) Табиғат заңдары 
C) Қоғамдық заңдар 
D) Демографиялық заңдар 
E) Сұраным заңы 
 
 2. Сұранысқа бағадан басқа қандай бағасыз факторлар әсерін тигізеді:  
A) Құндық тұрғыдан сұраныс осы қажетті тауарлардың санасын құрайды 
B) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-теңдікті қалыптастыратын бағалар 
C) Өнімнің нақты бағасының тепе-теңдігі 
D) Тұтынушылардың талғамы: ұнатуы, ұнатпауы, жаңа үлгідегі тауарлар 
E) Белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды нарыққа 
сатуға ұсынуы 
 
 3. Амортизациялық қоржұмсалады:  
A) Салықтар, басқа да міндетті төлемдер төлеуге 
B) Құрал-жабдықтарды толық алмастыруға 
C) Пайыздық төлемдерді төлеуге 
D) Жалақы төлеуге 
E) Ренталық төлемдерді төлеуге 
 
 4. Өндіріс факторының бір бірлігіне келетін жалпы өнімнің көлемі:  
A) Шекті өнім 
B) Орташа өнім 
C) Жалпы өнім 
D) Marginal product 
E) Тotal product 
 
 5. Тауарлы шаруашылықтың пайда болу шарттары:  
A) Ұлттық өнiм, табыс, сауда 
B) Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін 
шектелген ресурстарды тиімді пайдалануы 
C) Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды 
пайдаланатын өндірістік қатынастары 
D) Ұлттық қаржы, қоғамдық табыс 
E) Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық 
еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуға) түсуі 
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 6. Жер рентасы:  
A) Пайыз және пайда 
B) Еңбек құны 
C) Капитал құны 
D) Капитал салым құны 
E) Жерден түсетін табыс 
 
 7. Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы:  
A) Егемендік 
B) Иелік ету 
C) Пайдалану 
D) Басқару 
E) Табысты алу 
 
 8. Нарықтық экономикадағы меншіктің түрлері:  
A) Экономикалық және құқықтық 
B) Акционерлік, шетелдік, біріккен 
C) Социалистік, капиталистік 
D) Жеке, мемлекеттік, ұжымдық 
E) Қалдық сипатты құқық 
 
 9. ҚР-да 1991-1992 ж. жүргізілген мемлекет меншігінің реформалары:  
A) Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы 
B) Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық 
еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуға) түсуі 
C) Мемлекеттік меншіктің болуы 
D) Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің 
жаңа тобын құру 
E) Шаруашылық процестерін жүргізу арқылы шектеулі ресурстарды 
пайдаланатын өндірістік қатынастары 
 
10. Нарық инфрақұрылымының элементі:  
A) Мектеп, больницалар 
B) Еңбек биржасы 
C) Шетел кәсіпорындары 
D) Біріккен кәсіпорындар 
E) Коммерциялық кәсіпорындар 

 


