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1. Қызметтің‚ ғылымның‚ өндірістің жеке саласы – бұл....? 

2. Ұлттық экономиканың шикізат, отын, энергия өндірумен, ағаш өнімдерін дайындаумен, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылық шикізатын өндіріс құрал-жабдығы мен тұтыну 

заттарына өңдеумен (қайта өңдеумен) айналысатын кәсіпорындарды біріктіретін аса 

маңызды саласы – бұл....? 

3. Өндірістің негізгі типтері–бұл....? 

4. Өндірістегі ырғақтылықтың өлшем бірлігі–бұл....? 

5. Ағындық тізбек арқылы бірінен кейін бірі шығарылатын өнімнің арасындағы  жұмыс 

уақытына тең ұзақтық – бұл...? 

6. Еңбек қызметінде негізгі айналысатын іс – бұл....? 

7. Адамның өндірістің кіші салаларының бірінде жинақталған білімдер мен тәжірибелік 

машықтарының жиынтығы – бұл....? 

8. Заңмен бекітілген жұмыс аралығы, бұл аралықта жұмысшы кәсіпорын немесе мекемеде 

өзіне тапсырылған жұмысты орындайды – бұл....? 

9. Өндіріс – бұл....? 

10. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы өндірістік құрылымның неше түрі (типі) бар. 

11. Өнеркәсіп салаларын ата? 

12. Алғашқы өнеркәсіпті ауданды ата? 

13. Өндіруші және өңдеуші саласы? 

14. Қазіргі заманғы өңдеуші өнеркәсіп жаңа салаға жататындар - ? 

15. Өнеркәсіптің дамуы мен орналасуындағы қарама-қарсы екі бағытты ата? 

16. Өнімнің негізгі бөлігін өндіретін кәсіпорындар – ? 

17. Кәсіпорындардың бір бөлігін құрайтындар - ? 

18. Біздің еліміздегі өнеркәсіп ерекшелігі – бұл....? 

19. Ауыр өнеркәсіп – бұл....? 

20. Жеңіл өнеркәсіп – бұл....? 

21. Қазақстанның ауыр өнеркәсібі КСРО-ның бірыңғай шаруа кешені ретінде? 

22. Қазіргі таңда экономикалық дамудың негізгі көзі бойынша пайдалану нысан? 

23. Қазақстан экспорты көлемінің негізгі бөлігін алатын елдер? 

24. Қазіргі уақытта Қазақстан Бүкіл әлемдік банктің жіктелуі бойынша,кірісі бойынша 

деңгейден жоғары елдердің тобына жатады? 

25. Еуропа елдері арасында Қазақстан экспортын негізгі тұтынушылары? 

26. Өнеркәсіптің жетекші салаларына жататындар? 

27. Еуропа елдеріне экспорт жасау қандай өнеркәсіп өнімдерін,сату есебінен артып 

отырған? 

28. Азия өңіріндегі елдерге қазақстандық өнімдерді жеткізу көлемі ұлғайды, онда негізгі 

тұтынушылардың бірі қай елдің өнеркәсібі болды? 

29. Қазақстанның қаржы жүйесі елдердің ішіндегі ең озық жүйенің бірі деп танылады? 

30. Қазақстан банктерінің жиынтық активтері .... елдің банктерінің жиынтық активтеріне 

теңеседі. 

31. Қазақстан экономикасы көне заманнан бастап Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде ...... 

шаруашылыққа негізделеді. 

32. Барлық шикізатты қолдануды - ? 

33. Коалиндік шикізат материалдарының алуды қолданылуы - ? 

34. Түсті металлургия саласынан кен орындары бойынша жоғары көрсеткішке жеткен - ? 

35. Шикізат түрлерін ата - ? 

36. Минералдық шикізаттың ішіндегі құрамы жағынан ең көп компонентті руаны ата - ? 
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37. Шикізат қандай ресурстардың ендігі пайдаланылатын және технологиялық тұрғыдан 

өндіріске тартылуы мүмкін? 

38. Минералдық шикізаттар құрамы жөнінен негізінен бірнеше ... тұрады? 

39. Шикізат табиғи ресурстардың,негізінен қандай қазбалардың өндірісте пайдаланатын 

бөлігі? 

40. Өнеркәсіп өндірісін ұйымдастыру – бұл....? 

41. Өндірісті ұйымдастыру қағидаттары негізделеді? 

42. Өндірісті ұйымдастыру бөліктерге ажыратылады? 

43. Өндірісті ұйымдастырудың нысандары – бұл....? 

44. Өндірісті жекеше ұйымдастыру – бұл....? 

45. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері – бұл....? 

46. Өндірісті ұйымдастырудың атқаратын міндеті – бұл....? 

47. Өнімнің экономикалық ұтымды сапасы деген? 

48. Өндірісті технологиялық дайындау циклының ұзақтығының азайту жолдары – бұл....? 

49. Кәсіпорын құрылымының алғашқы негізгі элементтері–бұл....? 

50. Кәсіпорынға тән қасиеті? 

51. Кәсіпорын құрылымы? 

52. Белгілі бір кәсіпорынды басқа кәсіпорындардан бөлі үшін қолданылатын әдіс? 

53. Кәсіпорынның басты ерекшеліктерінің бірі – бұл....? 

54. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы мен өндірістік қуаттың байланысы? 

55. Кәсіпорын шамасы келесі көрсеткіштермен анықталады? 

56. Кәсіпорынның өндірістік қуаты деген? 

57. Кәсіпорынның жүк айналымы деген? 

58. Көмекші цехтар? 

59. Өндірістік үрдіс деген? 

60. Өндірістік үрдістің факторлары? 

61. Кәсіпорынның өндіретін өнімдері қолданылу бағытына байланысты түрлері? 

62. Негізгі өндірістің өнімдері арналады? 

63. Көмекші өндірістің өнімдері қолданылады? 

64. Кәсіпорын өндіретін өнімнің күрделілігіне байланысты бөлінеді? 

65. Технологиялық операция? 

66. Жұмыс орны? 

67. Ол операцияны орындау үшін жабдықталады? 

68. Өндірістік үрдіс өнім дайындаудағы бағыты бойынша бөлінеді? 

69. Өндіруші өнеркәсіптен алуға болатындар? 

70. Өңдеуші өнеркәсіп құралады- 

71. Өндіріс құрал - жабдығын өндіретін өнеркәсіп топ салаларына бөлінуі: 

72. Өнеркәсіп саласы - ? 

73. Тамақ өнеркәсібінің базасы шикізатты пайдалану сипатына, түріне қарай? 

74. Тамақ өнеркәсібінің дамыған салалары - ? 

75. Өнеркәсіп торабы қандай кенттерді қамтиды - ? 

76. Ауыр өнеркәсіп саласын қалай түсінесіз - ? 

77. Өнеркәсіп құрылымы – бұл? 

78. Қазақстан Республикасының өнеркәсіп саласын – бұл....? 

79. Кәсіпорын қандай тіркелуден өткен күннен бастап құрылды - ? 

80. Кәсіпорын түрге бөлінуі? 

81. Ауыл шаруашылық кәсіпорын нысандары – бұл....? 

82. Бірлескен кәсіпорын   құралылады- 

83. Жекеше кәсіпорын жеке кәсіпорыннан айырмашылығы–бұл.... 

84. Кәсіпорын экономикасы қатынасының жиынтығы–бұл.... 

85. Кәсіпорын қызметінің факторлары? 

86. Кәсіпорын қай түрде жіктеледі - ? 



87. Еңбек заттарының қалпын өзгертуге байланысты мақсатты әрекеттер бұл? 

88. Кәсіпорында өндірістік үрдісті рационалды ұйымдастыру келесі? 

89. Өндірістік үрдісте үзілістер болады? 

90. Өндірістік кезеңде өңделетін заттың дайын бұйымға айналуына кететін уақыт аралығы 

– бұл? 

91. Тізбекті және параллельді жасалатын операциялардан тұратын үрдіс – бұл? 

92. Өңдеу цехтарына жататын? 

93. Өндірістік циклдің ұзақтығы тәуелді болады? 

94. Технологиялық үрдістің операциялар арасында көршілес операциялардың 

келіспеушілігінен пайда болатын өңделетін заттар қоры – бұл? 

95. Заттың пішінінің өзгеруіне бағытталған әрекеттерді қамтитын өндірістік үрдістің 

бөлігі – бұл? 

96. Берілген кезеңде өңделетін заттың дайын өнімге айналуына кететін уақыт – бұл? 

97. Өндірістік үрдіс келесі кезеңдерден тұрады? 

98. Күрделі бұйымдар партиясын жасау үрдісі – бұл? 

99. Өндірістік үрдістер үздіксіз ағу дәрежесіне қарай келесі түрлерге бөлінеді? 

100. Мамандандыру, пропорционалдық қағиданы ұйымдастыру - бұл...? 

101. Өндірістік үрдісте ...... үзілістер болады? 

102. Кәсіпорында өнім істеп шығару үшін барлық адамдар әрекеттері мен еңбек? 

103. Технологиялық ойлап табу шешімінің мемлекеттік құжаты, оның есіне қолдану 

құқығы қалай аталады? 

104. Өндірістің технологиялық дайындығы келесі деңгейлерін қамтиды(қате жауапты 

көрсет)? 

105. Өндірістегі технологиялық құжаттардың толық іс-шаралардың жиынтығы және 

технологиялық амалдарды жаңарту, олар берілген өнім көлемінің? 

106. Түрлі технологиялық үрдіс бойынша өңделетін бөлшектер? 

107. Жаңа машина өндірісінің технологиялық дайындығы келесі негізгі жұмыс түрлерінен 

тұрады? 

108. Өндірістің технологиялық дайындық тапсырмасын шешу кезінде  қамтамасыз ету 

керек? 

109. Топтық технологиялық үрдіс – бұл....? 

110. Өндірістің өнімнің сапасын бақылау үрдісі деңгей бойынша бөлінеді - ? 

111. Техникалық талаптар – бұл....? 

112. Технологиялық бекітпеге кіреді? 

113. Жөндеу циклі - бұл? 

114. Өнеркісіптің активі – бұл? 

115. Кәсіпорындағы экономикалық жоспарлау – бұл....? 

116. Негізгі қорларды бағалау сәтіндегі өзгерген жағдайларды ескергендегі құны? 

117. Жай бөлшектерді партиямен даярлайтын үрдіс –бұл? 

118. Өндірістің негізгі үрдістеріне не жатады? 

119. Технологиялық дайындама – бұл? 

120. Сериялы өндірісте? 

121. Өндірістік үрдіс үш кезеңнен тұрады? 

122. Жабдықтың жұмыс уақытының бір жыл бойғы есебі есептелінеді? 

124. Инстурменталдық шаруашылықтың тапсырмалары болып табылады? 

125. Заводтың құрылғылық шаруашылығы бағынады? 

126. Технологиялық бекітпелерге кіреді? 

127. Тапсырыс бойынша жасалатын, бөлшектердің шексіз номенклатурасы? 

128. Жаппай өндірісте көбінесе шығарылатын өнім? 

129. Иілгіш автоматтандырылған өндірісті қай жерде қолдануға болады? 

130. Көмірді шахталық әдіспен өндіретін алып? 

131. Әлемдік нарықтағы стратегиялық шикізат? 



132. Қазақстанның қара металлургия орталығы? 

133. Қазақстанда ферроқорытпа шығаратын зауыттар? 

134. Қазақстан түсті металлургия орталықтары? 

135. Аллюминий зауыты бар қала? 

136. Қазақстандағы түсті металлургияның ең бірінші ірі кәсіпорындары орналасқан қала? 

137. Энергияны көп қажет ететін материалдар? 

138. Қаратау жотасында мына кендер көп орналасқан? 

139. Қара металлургияға қажетті шикізат? 

140. Шаруашылықтың салалары үшін құрал-жабдық,сондай-ақ халық тұтынатын 

бұйымдар өндіретін өнеркәсіп салаларының жиынтығы? 

141. Машина жасау экономикалық қызметтің мынадай түрлерін қамтиды? 

142. Машина жасау саласы бойынша мамандар дайындайтын негізгі облыстар? 

143. Машина жасау саласының бірінші даму бағытына жатады? 

144. Төменгі вольтті аппаратура шығаратын зауыты бар қала? 

145. Трактор шығаратын зауыт? 

146. Машина жасау өнеркәсібінде қолданылатын өндірісті ұйымдастырудың ерекше түрі? 

147. Ауылшаруашылық машиналарын шығару орталықтары? 

148. Машиналар,құрал-жабдықтар,станоктар өндірістік негізгі құралдардың  бөлігі 

жатады? 

149. Әлемдік нарықтағы Қазақстанның шикізаты? 

150. Қорғасын зауыттарының азаматтық өнімдер шығаруға түрленуі – бұл....? 

151. Өнім түрлеріне мамандану – бұл....? 

152. Машина жасаудағы технологиялық процестің бірінші кезеңі? 

153. Өскемен электр станциялары үшін қажетті құрал-жабдықтар жасайтын экскаватор 

зауыты орналасқан қала? 

154. Конструкциялық материалдар шығаратын кешен? 

155. Қара металл алу үшін қажет шикізат? 

156. Темірден басқа металдардың барлығы? 

157. Егер зауыт жылдамдықты өлшегіш құрал-жабдық шығарса, бұл қандай мамандануға 

жатады – бұл....? 

158. Табиғи және экономикалық факторлардың әсерінен аумақтық бөлу процесінде? 

159. Техниканы жасау кезінде ескерілуі керек фактор? 

160. Үлкен гидроэлектр станцияларының жанында аллюминий зауыттарын салудың 

себептері? 

161. Тоқыма және тамақ өнеркәсібін орналастырудағы ұқсастықтар? 

162. Ірі кәсіпорындарда өндірісті дамытуға бағытталған? 

163. Қазақстан машина жасау кешеніндегі дағдарыстың негізгі себептері? 

164. Кеңестік Қазақстандағы ауыр машина жасаудың негізінен даму себептері? 

165. Өндірістің тіркесімі? 

166. Қазақстанда көмірден өндірілген заттар? 

167. Қазақстанға көшіп келушілердің ұлттық құрамы? 

168. Химиялық өнеркәсіп – бұл....? 

169. Ауыл шаруашылығының интенсивті дамуына ықпалын тигізетін кешен? 

170. Шикізат базасы ауқымды болып келетін,табиғатта кездеспейтін, жасанды заттар 

шығаратын өндіріс – бұл....? 

171. Химия кәсіпорындарын орналастырудың негізгі факторларына мыналар жатады? 

172. Химия кешенінің салалық құрылымын көрсетіңіз? 

173. Полимер химиясын көрсетіңіз? 

174. Полимерлерді өңдеу химиясын көрсетіңіз – бұл....? 

175. Уран алатын орталықтарды көрсет? 

176. Орман шаруашылығы бойынша дүние жүзінде бірінші орында...? 

177. Орман мүлдем жоқ,өте аридтік жағдайдағы елдерді көрсетіңіз -  



Бахрейн, Катар, Ливия? 

178. Фосфорит тыңайтқыштар зауыты қай аймақта орналасқан? 

179. Хром қосылыстар зауыты қай аймақта орналасқан? 

180. Резеңке бұйымдары өндірісінің негізгі орталықтары? 

181. Химия өндірісі көптеген саланы қажет етеді? Әсіресе ........? 

182. Органикалық синтез химиясы үшін маңызды фактор – бұл....? 

183. Фосфорит, күкірт, шикізатты өндіру қай химия құрылымына жатады? 

184. Қазақстанда орман шаруашылығы дамуы? 

185. Домалақ ағаш дайындау бойынша бірінші орында тұрған ел - ? 

186. Орман қорының 80%-ға жуығы шоғырланған аймақтар? 

187. Елімізде орман жоқ аймақ? 

188. Ағаш өңдеу – бұл? 

189. Ағаш өңдеу жұмыстарында пайдаланылатын қол және? 

190. Қол аспаптарын көрсетіңіз? 

191. Электр және пневматикалық бұрауыш аспап түрін көрсетіңіз? 

192. Қарағай,самырсын,шырша тәрізді шайырлы ағаштардан жасалған? 

193. Ағаш бөліктерін қатарластыра қарай отырып,сарғыш қоңырдан шығатын рең? 

194. Соғысқа дейінгі бесжылдықтарда ағаш өңдеу өнеркәсібінің негізі болып табылатын 

ағаш дайындауды дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Осы жылдарда салынған зауыттар? 

195. Ең жас өнеркәсіп саласы? 

196. Ағаш өнімдерін механикалық өңдеуден алдыңғы орындарда? 

197. Ағаш өңдеу өнеркәсіптің түрлері? 

198. Ағаштарда сақиналар болуы? 

199. Ағаш түрінің ажыратылуы? 

200. Ағаш – бұл....? 

201. Ағаш діңі мен бұтақтарында, тамырында қатайып кеткен тығыз қабықты 

клеткалардан құралған тканьдер? 

202. Сыртқы қабық ағашты сыртқы әсерлерден......қорғайды? 

203. Үш не одан да көп шпондарды - ағаштан жұқа парақ түрінде өндірілетін өнімді бір-

біріне беттестіріп желімдеу арқылы алынатын материал? 

204. Өрнекті оюдың тәсілі - ? 

205. Ағаш бұйымдарын көркемдеп өңдеу мынадай шаралар арқылы жүзеге асырылады? 

206. Ағаштан жасалған үй жиһазын көрсетіңіз? 

207. Жуандығы баланың білегіндей, таяқтан ұзындау, жеңіл ағаш? 

208. Былғары өндірісінің шикізат қоры....болып табылады. 

209. Мал түрлерін химиялық және механикалық әдістермен өңдеу арқылы алынатын 

материал. 

210. Пайдалану мақсатына қарай былғары топтарға бөлінеді? 

211. Қой, ешкі, бұзау, шошқа, жылқы терілерінен жасалынатын былғары? 

212. Қалыңдығы 0,5-1,2 мм-дан аспайтын, ұсақ мал терісінен жасалынатын былғары? 

213. Галантриялық бұйымдар жасау үшін ..... пайдаланылады. 

214. Теріні жүннен арылту жолы? 

215. Қазіргі уақытта қай өңірлерде аяқ киім фабрикалары бар? 

216. Теріні консервілеудің мақсаты? 

217. Мақта-мата кәсіптері қай өңірде шоғырланған? 

218. Ұлттық тұтыну заттарының бір бөлігіне ие болатын және өндірістің еңбек заттары 

пайда болатын фабрика,зауыттар, акционерлік қоғамдар кәсіпорындардың жиынтығы 

болып табылатын салаларының бірі? 

219. Өнеркәсіп түрлерінің жиынтығы? 

220. Өндірістің сызбасын көрсетіңіз? 

221. Бұл кешенді салалар мен кәсіпорындар,мекемелер мен олардың әрекетін үйлестіру 

негізінде бәсекелестікке қабілетті өндірісті жасау тәсілі? 



222. Сауданың жалпы алғышарты? 

223. Тауарды жеткізу – бұл? 

224. Көтерме сауданың негізгі рөлі? 

225. Сұрыптар кеңдігіне орай бөлінуі? 

226. Сауда делдалдық қызметі бар көтерме саудагерлер – бұл? 

227. Өндірістің түрлі салаларында қызмет көрсететін, қоймалары мен көлік құралдары 

бар, әрі өз аты мен өз есебінен коммерциялық қызмет атқаратын физикалық немесе заңды 

тұлға – көтерме делдал – бұл? 

228. Мүдделі сатып алушылар мен сатушыларды іздеп тауып, оларды бір-бірімен 

табыстыратын, бірақ өз атынан да, өз қаражатымен  де келісім жасауға қатыспайтын 

фирмалар – бұл? 

229. Агенттердің ....түрі бар? 

230. Сатып алуды ұтымды ұйымдастыру – бұл? 

231. Сатып алушы дүкеннің пайдасына екі басты критерий бойынша таңдау жасайды - 

бұл? 

232. Мемлекет экспорттайтын өндірісті кеңейту арқылы мемлекеттің сауда шарттарының 

төмендеуі, сол арқылы серіктестерінің пайдасына жұмыс істеу? 

233. Елдегі тауарлар мен қызметтердің сыртқы әсерлерден қорғалған жағдайы? 

234. Кедендік баж салығы «алыну түрі бойынша» қалай жіктеледі? 

235. Кедендік ұйымды құрудың срңғы кезеңдерінде пайда болатын экономикалық эффект? 

236. Белгілі бір мемлекеттің бір өнімді басқа мемлекетпен салыстырғанда тиімдірек 

шығара алу мүмкіндігі? 

237. Сауда шарты – бұл? 

238. Кедендік баж салығы жіктеледі? 

239. Мемлекет өндіретін отандық өнімді экспорттаушыларға төленеді – бұл? 

240. Сауда саясатының қаржылық әдісі? 

241. Тауар сатылымына әсер ететін факторлар? 

242. Нан өндірісінің негізгі шикізаттары? 

243. Нан өндірісі бойынша бірінші орынды Қазақстанда ..... өңір алып отыр? 

244. Нан өндірісіндегі шикізатты өндіруге дейінгі үрдісте ... қолданылады. 

245. Нан өндірісінде қосымша шикізаттар? 

246. Дозаторлар нан өндірісінде ... үшін қолданылады. 

247. Нан өндіру кезінде қант жеткізілгеннен соң ... күйде сақталады. 

248. Нан өндірісінің бастапқы технологиялық үрдісі. 

249. Нан өндірісінің соңғы технологиялық үрдісі. 

250. Қамырды дайындау тәсілдері. 

251. Қамырдың кемуі - ? 

 252. Макарон өндірісінің бастапқы технологиялық үрдісі? 

253. Макарон өндірісінің соңғы технологиялық үрдісі? 

254. Макарон өнімінің басты шикізаты? 

255. Макарон ұзақ мерзімді сақталуы үшін өндірістің басты технологиялық үрдісі? 

256. Макарон пішіндеріне қарай түрлері? 

257. Макарон сапасының факторы? 

258. Макарон рецептурасының бөліктері? 

259. Макарон өндірісінде көп уақытты талап ететін үрдіс. 

260. «Макарон отаны»? 

261. Макарон өнімінің қасиеттерінің бірі. 

262. Қант —бұл? 

263. Қанттың негізгі шикізаттары? 

264. Қанттың жасалыну түрлері? 

265. Қант өндірісінің негізгі өндірістік үрдістері? 

266. Қант пайда болған ел - ? 



267. Құмшекер өндірісінің бастапқы технологиялық үрдісі. 

268. Қант тәттілігінің факторы? 

269. Аффинациялау ұғымы? 

270. Қазақстандағы алғаш 1933 жылғы қант өндіріс қаласы? 

271. Крахмалды бөліп аламыз? 

272. Крахмал осы жауаптар арасындағы …. өндіріске қолданылады. 

273. Өзгертілген сұйық қайнаған крахмал пайдалынылатын кәсіп. 

274. Крахмал салаға өз септігін тигізеді. 

275. Саго — бұл..? 

276. Глюкоза — бұл..? 

277. Крахмалдың соңғы технологиялық үрдісі? 

278. Крахмалдың бастапқы технологиялық үрдісі? 

279. Экстрактор крахмал өндірісінде? 

280. Картоптан алынатын крахмал түрлері. 

281. Кондитерлік өнімдер құрамына байлысты 2 ге бөлінеді? 

282. Ұнды өнім — бұл.. ? 

283. Қантты кондитерлік өнімдерге жатады? 

284. Кондитерлік өндірісте өнімнің биологиягиялық құндылығын арттыру үшін? 

285. Кондитерлік ұнның органолептикалық көрсеткіші факторы. 

285. Галлет — бұл..? 

286. Кекс дайындау тәсілдері — бұл..? 

287. Галлет қамырын дайындайды? 

288. Ұн сортының қосымша көрсеткіші? 

289. Зефирдің шикізаты — бұл..? 

290. Оқшауланған өндіріс процесінде бір жұмысты атқаратын буын — бұл..? 

291. Сатуға дайын өнімдер әзірленеді? 

292. Қайта өңдеу тауарлары өңделеді? 

293. Дайындау және өңдеу,жинақтау түсінігі? 

294. Техникалық бақылау, көмек, қойма операциялары, ұйымдастыру түсінігі? 

295. Құралдарды дайындау, өңдеу жұмыстары, бу дайындау, қажетті жөндеу түсінігі? 

296. Еңбек бөлінісі мен шоғырлануы түсінігі? 

297. Өндірісте ашытқыларды бөледі? 

298. Өндірісте ашу процесін неше тәулік бойы жүргізеді? 

299. Ашу кезінде көмірсулар ыдырайды? 

300. Кезең аралық өнім аталады? 

301. Ағаштан спирт алу кезінде гидролиздеуден бұрын ағашты қалыңдығы ..... болуы тиіс. 

302. Техникалық мақсатқа арналған спирттің аздаған мөлшерін алу. 

303. Спиртті крахмалды шикізатты ...  алады. 

304. Сыра қайнату өндірісінде қолданылатын түрлері қай ашытқы түріне жатады? 

305. Бутилды ашудың бірінші кезеңінде түзілуі? 

306. Спирт градуста бөлініп шығады. 

307. Организмде 1грамм май тотыққанда   бөлінетін энергия - ? 

308. Глицерин мен майлы қышқылдардың күрделі эфирларының қосылыстарының атауы? 

309. Қанықпаған май қышқылдарына жатады. 

310. Қанықпаған қосылыстар майдың құрамында көп болатын болса, олардың балқу 

температурасы? 

311. Майды тұндыру, фильтрлеу немесе центрифугалау арқылы бөгде заттардан тазарту 

әдісі? 

312. Майлардан белокты және шырышты заттарды бөліп алу процесі? 

313. Майдан бос май қышқылдарын ажырату үшін жүргізілетін әдіс? 

314. Май алудың ең ежелгі әдісі? 



315. Майды табиғи ароматты заттардан, сонымен қатар бензин қалдықтарынан ажырату 

процесі. 

316. Майдан бояғыш заттарды бөліп алу үшін жүргізілетін процесс. 

317. Ұн тарту өндірісінде шикізатты ұнтақтағаннан кейін өнімді не істейді? 

318. Инжинирингтік қызмет көрсететін фирмалар ... топқа бөлінеді. 

319. Электромагниттік толқындар спектрінде инфрақызыл сәулелер қанша мкм толқын 

ұзындығы диапазонында орын алады? 

320. Ірі компаниялар өз кең тараған әйгілі фирмалық аттарын басқа ұйымдарға қолдануға 

беретін рұқсат - ? 

321. Өсімдік тектес шикізатты электр-контактты әдіспен өңдеудің тиімді түрі? 

322. Суды тұрақты электр тоғының көмегімен сутегі мен оттегіге ыдыратуда. 

323. Жылумен өңдеудің түрі кездеседі. 

324. Майы алынғаннан кейін қалған өсімдік материалдары. 

325. Сатылап стерилдеу — бұл..? 

326. Сауда орындарына жіберілетін сүтті автоматтандырылған пастерлеп-салқындатқыш 

қондырғыларда ... градус пастерлейді. 

327. Өндіріс орындарында зиянды еңбек жағдайында емдік және алдын алу мақсатында 

қолданылатын көмірсу? 

328. Қандай заттың синтезіне метиониннің метил топтары қолданылады? 

329. Азық-түліктің биологиялық құндылығы жөніндегі нақты мәліметті қайдан алуға 

болады. 

330. Негізгі тағамдық заттектер тобына жататын толық құрамды көрсетіңіз. 

331. Фосфордың сіңуіне ықпал ететін фактор. 

332. Негізгі пластикалық қызмет атқаратын тағамдық заттекті атаңыз. 

333. Тағамдық заттектерге және энергияға қажеттілік қандай факторлардың есебінен 

қарастырылады. 

334. Тамақтың құндылық сипатын анықталуы. 

335. Организмнің энергияға қажеттілігін қандай негізгі қоректік заттектердің есебімен 

топтырылады. 

336. Үйлесімді тамақтанудың адам өміріндегі мәні. 

337. Әдетте, құрамында қанты көп тағамдық өнімдерді. 

338. Кондитер өнімдерінің құрамында қант көп (.....) болатындықтан ол ұзақ уақыт 

сапасын жоғалтпайды. 

339. Италияда, Францияда макарон өнімдері өндірісте шығарыла бастады. 

340. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді мемлекеттік стандартқа сәйкес өнеркәсіптер 

дайындайды. Ол стандарт...? 

341. Печеньенің түрі – болып келеді. 

342. Кез-келген қалыпқа келтіре алатын және сурет салынатын созылмалы қамырдан 

дайындалатын ұннан жасалатын өнім. 

343. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер (печенье, вафли, торттар, пирогтар және т.б.) 

өндірісінің негізгі шикізат түрі - ? 

344. Бидай ұнын бидай дәнін ........ тәрізді өнімге сақтау жолымен алады. 

345. Дәннің әртүрлі бөлшектері бір-бірінен қандай құрамы бойынша ерекшеленеді. 

346. Жаңа ұнтақталған ұнның исі..... ? 

347. Жоғары сұрыпты бидай ұнының түсі – ? 

348. Ұнның сұрыпы жоғары болған сайын, соғұрлым .............аз болады. 

349. Қантты печеньені пластикалық, құрамында ........жасайды. 

350. Қамырды дайындау периодты немесе үздіксіз әдіспен қамыр илеу машинасына ......... 

өтеді. 

351. Қамыр температурасы .... ден аспауы тиіс. 

352. Материалдық және рухани игіліктерді иеліктен шығару және иемдену түріндегі сатып 

алу-сату әрекеті барысында меншіктенушінің ауысуы нысаны жалпы түсінігі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83


353. Сауданың қанша анықтамасы бар. 

354. Еуропаның сауда тарихы жаңа аумақтарды ашуына байланысты дами түсті. 

355. 16-ғасырға дейін Голландия тауарлардың еркін айналымына рұқсат беріп, қандай 

сауда түрі қалыптасты? 

356. Меншіктік құқық объектілерінің ішінде негізгі орынды адам санасының жетістіктері 

болатын зияткерлік мүлік объектілері алады және ол қаншаға бөлінеді? 

357. Зияткерлік мүлікті қорғауға берілетін құжаттар. 

358. Технологияларды берудің негізгі формасы – ....? 

359. Кооперация арқылы жеткізілетін өткізу және бұйымдарды техникалық қызмет ету 

қызметіне сәйкесиендірілген мамандандыру негізінде лицензиат пен лицензиар 

арасындағы бірлескен өндірістік қызметті көрсететін ынтымақтастықтың жоғарғы 

формасы –дегеніміз.....? 

360. Инженерлі-кеңестік;инженерлі-құрылыстық;ұйымдастыру мен басқару сұрақтары 

бойынша кеңес беру; инженерлі-зерттеулік бір сөзбен? 

361. Крахмалдың толық емес ыдырау (гиролизі) өнімдерін - ? 

362.Оптималдық ауа ортасын құру, ауа желдеткіштерін қолдану? 

363. Қапталған макарондардың ылғалдылығы .... пайыздан аспау керек. 

364. Макарон өнімдерін картон қораптарға, целлофан және полиэтилен қапшықтарына 

салмағы дейін өлшеп, қаптайды. 

365. Сабан тәрізді макарон(құс қауырсындардан басқалары), диаметрі...? 

366. ...жылдан бастап, қатты бидайдан арнайы тартылған қиыршық және жартылай 

қиыршық (крупка, полукрупка) ұн сорттары түсе бастады. 

367. Жылына, бір адамға шағып есептегенде, ....макарон өнімдері шығарылды. 

368. Макаронның нағыз жанкүйерлері италяндық қалашығында тұрады екен...?  

369. Қазақстан тұрғындарының ... жуығы күнделікті өмірде макарон өнімдерінен 

дайындалған тағамдарды тұтынады. 

370. Картопта крахмал мөлшері – ? 

371. Клейстерленген крахмалдан формаланған домалак жарма – ? 

372. Ұн, су, ашытқылардан илеу мен ашыту арқылы алынған жартылай? 

373. Шикізатты қабылдау мен сақтау, ұннан жасалған тағамдар кәсіпорны таралық және 

таралық емес тәсілмен жеткізіледі, ол түрлі қойма түріне жабдықталады, яғни сатысы? 

374. Қамырда 1-2 мин бойы 30-40 мин –тан кейін қайта илеуді. 

375. Бұл кисельді қайнату үшін немесе ұннан дайындалатын кондитер өнімдерін өндіру 

үшін қолданады. 

 

Орындаған оқытушы_______________________________________Доланбаева Н.С. 

 

«Қаржы және несие» пәні бойынша 

емтиханға арналған сұрақтары 

Мамандық 0515000 «Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)» 

2 курс 

1. Қаржы дегеніміз не ? 

2. "Қаржы" термині латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? 

3. Мына-іс-қимылдың қайсысы қаржылық қызметке жатады? 

4. "Қаржы жүйесінің" материалдық мағынасы? 

5. Қаржылық қызмет дегеніміз не? 

6. Қаржылық қызметтің мақсаты? 

7. Қаржылық қызметтің басты қағидасы? 

8. Қаржыларды қалыптастырудың негізгі тәсілі? 



9. Кредиттеуге тән белгі? 

10. Мақсаты көрсетілген қаржыландыру қалай аталады? 

11. Кредиттеудің түрлеріне жатпайды? 

12. Қаржыландырудың белгілеріне жатпайды? 

13. Мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру тәсілдеріне жатпайды? 

14. Мемлекеттің ақша қорларын бөлу тәсілі болып табылады? 

15. Ақша қорларын пайдалануды ұйымдастыру әдісіне жатады? 

16. Кредиттік шарт дегеніміз не? 

17. Мемлекеттік қаржылардың негізгі мақсаты? 

18. Қаржылық қызметке жатпайды? 

19. Қаржылық қатынастардың пайда болу саласы? 

20. Орталық тандырылған қаржылар? 

21. Орталық тандырылмаған қаржылар? 

22. Мемлекеттің қаржы жүйесін қалыптастыруға әсерін тигізетін факторлар? 

23. Қаржылық жүйе дегеніміз не? 

24. Ақша қоры дегеніміз не? 

25. Қазақстан Республикасындағы ақша бірлігі? 

26. Эмиссия дегеніміз не? 

27. Ақша жүйесінің элементі болып табылмайды? 

28. Мемлекеттің ақша жүйесі дегеніміз? 

29. Ақша шығаруға эмиссиялауға айрықша құқығы бары қайсысы? 

30. Қазақстан Республикасында валюталық бағалылықтарға жатпайды? 

31. Валюта дегеніміз не? 

32. Ақшаның экономикалық категория ретіндегі негізгі функцияларының ең бастысы? 

33. Айналымдағы ақшалардың бағалылығын шетелдік валюталарға байланысты етіп 

азайту қалай аталады? 

34. Айналымдағы ескі ақшаларды белгілі бір арақатыстықты қолданып, ірі ақшаларға 

айырбастау қалай аталады? 

35. Айналымнан басы артық ақшаларды алып тастау арқылы ақшаның санын азайту қалай 

аталады? 

36. Ұлттық валютаның курсын басқа мемлекеттің валютасының курсына етіп жоғарылату 

қалай аталады? 

37. Төмендегілердің бірі мемлекеттің ақша жүйесінің элементі болып табылмайды? 

38. Ақша - кредит саясатын дайындау және жүзеге асыру кімнің құзыретінде? 

39. ҚР-ның ақша жүйесінің белгілері болып табылмайды? 

40. Қолда жоқ ақша айналымының артықшылығына жатпайды? 

41. Ақша айналымының қағидаларына жатпайды? 

42. Мынадай жағдай бағалы қағаздарды эмиссиялауды тоқтата тұруға негіз болып 

табылмайды? 

43. ҚР ұлттық валютасы-теңгенің дизайнын кім бекітеді? 

44. ҚР мемлекеттік ақша –кредитсаясатын анықтайтын және жүргізетін кім? 

45. ҚР ұлттық ақша жүйесі қандай нормативтік-құқықтық актімен реттеледі? 

46. ҚР заңды төлем құралы болып табылады? 

47. ҚР ақша бірлігін ауыстыру, оның тәртібі, мерзімдері, шарттарын белгілеу құқығы 

кімде? 

48. ҚР Ұлттық Банкісінің төрағасының орынбасарларын қызметке кім тағайындап, 

босатады? 

49. Бюджеттік бақылаудың атқарылу бағыты? 

50. Қаржылық бақылау мақсаты? 

51. Қаржылық бақылаудың ең негізгі әдісі? 

52. Қаржылық бақылаудың субъектісі мен объектісінің арақатынастары? 

53. Қаржылық бақылаудың ұйымдастыру белгісі бойынша бөлінуі? 



54. Қаржылық бақылаудың толық қамтылуы сипатына байланысты бөлінуі? 

55. Қаржылық бақылаудың жүзеге асыру уақыты бойынша түріне жатады? 

56. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі? 

57. Бюджеттің қалыптасуы, бекітілуі және орындалыуын есепке алу қандай валютада 

жүргізіледі? 

58. Мемлекеттік қарыз. 

59. Шығыстардың бюджеттің кірістерінің көлемінен асып кетуі? 

60. "Бюджет" терминінің материалдық мағынасы? 

61. «Бюджет» терминінің құқықтық мағынасы? 

62. Мемлекеттің бюджеттік жүйесі дегеніміз? 

63. Жергілікті атқарушы органдардың кредиттер беру тәртібі мен шарттарын кім 

белгілейді? 

64. Жергілікті атқарушы органдардың кредиттер беру тәртібі мен шарттарын кім 

белгілейді? 

65. Ресми трансферттер дегеніміз не? 

66. Салық дегеніміз? 

67. Мемлекеттік банк кіммен құрылады? 

68. Қайсы термин банктің мағынасын ашады? 

69. Банктерге мынадай қызмет түрімен айналысуға рұқсат етіледі? 

70. Банктің құрылтайшысы және акционері бола алмайды? 

71. Банкілік операцияларды жүргізуге лицензия? 

72. Банкілік операцияларды жүргізуге лицензия беруші субъект? 

73. ҚР Ұлттық Банкісінің негізгі мақсаты? 

74. ҚР Ұлттық Банкінің операцияларына қойылатын шектеулер? 

75. Коммерциялық банктердің орталық банктен айырмашылығы? 

76. Ұлттық Банктің резервтік қорының мөлшері? 

77. Банкті консервациялау дегеніміз не? 

78. ҚР Ұлттық Банкі өз қызметі жөніндегі жылдық есепті кімге тапсырады? 

79. Мемлекеттік кредит жүйесі дегеніміз не? 

80. Банк болып табылады? 

81. Мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең бастысы? 

82. Ақша шығаруды /банкноталар мен монеталарды/ жүзеге асыратын орган? 

83. Банктердiң кассалық қызмет көрсету тәртiбiн, формаларын, тәсiлдерiн кiм белгiлейдi? 

84. ҚР Ұлттық Банкiсiнiң жоғарғы органы? 

85. Депозит дегеніміз не? 

86. Бағалы қағаздар дегеніміз не? 

87 Ақша бірлігі дегеніміз не? 

88. Ақша айналымы дегеніміз не? 

89. Қолда жоқ ақшалар? 

90. Нақты ақшалар олар? 

91. Дивидендтер дегеніміз не? 

92. Бюджет профициті? 

93. Банктер дегеніміз не? 

94. Вексель дегеніміз не? 

95. Қаржы дегеніміз не? 

96. Мына іс-қимылдың қайсысы қаржылық қызметке жатады? 

97. Валюта дегеніміз не? 

98. Қаржылық қызметтің мақсаты? 

99. Орталықтандырылган қаржылар? 

100. Салық дегеніміз не? 

101. Қаржылық бақылаудың ең негізгі әдісі?  

102. ҚР заңды төлем құралы болып табылатын? 



103. ҚР ақша бірлігін ауыстыру, оның тәртібі, мерзімдері, шарттарын белгілеу құқығы 

кімде?  

104. Эмиссия дегеніміз не? 

105. Ақша қоры дегеніміз не? 

106. Мемлекеттің ақша қорларын бөлу тәсілі болып табылады? 

107. Банк болып табылады? 

108. Қаржылық бақылаудың қағидалары болып табылмайды? 

109. «Қаржы» термині латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? 

110. Бағалы қағаз болып табылмайды? 

111. Қаржылық бақылаудың ұйымдастыру белгісі бойынша бөлінуі? 

112. Қаржылық бақылаудың толық қамтылуы сипатына байланысты болінуі? 

113. Қаржылық бақылаудың жүзеге асыру уақыты бойынша түріне жатады? 

114. Оны иеленушінің акционерлік қоғамның кірісінің бөлігіне құқығын куәландыратын 

бағалы қағаз қалай аталады? 

115. Көрсетілген мерзім откен соң депозит және үстеме ақы алу құқығынкорсететін 

жазбаша куэлік қалай аталады? 

116. Бюджет терминінің материалдық мағынасы? 

117. Бюджет терминінің қүқықтық магынасы? 

118. Салықтардың ең басты, өзіне тән белгісі? 

119. Ақша қызметіне...жатпайды? 

120. Эмиссия деп? 

121. ҚР эмитенті ретінде? 

122. Дефляция деп? 

123. Нуллификация деп? 

124. Ревальвация деп? 

125. Деноминация деп? 

126. Девальвация дегеніміз? 

127. Валюталық айналым түрлері? 

128. Міндетті төлемдерге жататындар? 

129. Салық дегеніміз? 

130. Қаржылық бақылаудың ең негізгі әдісі? 

131. Республикалық меншіктегі ақша қорлары? 

132. Кредиттеуге тән белгі? 

133. Эмиссия дегеніміз не? 

134. Ақша қоры дегеніміз не? 

135. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі? 

136. Банк болып табылады? 

137. Ақша – бұл...? 

138. Құн өлшемі, айналыс құралы, төлем құралы, қор және қазына жинау құралы, 

дүниежүзілік ақша – бұл ақшаның? 

139. Аверс –? 

140. Несие ақша түрлері? 

141. Кәсіпорындар мен қаржы-несие мекемелерінің арасындағы ақшалай қаражаттардың 

алмасуы - ? 

142. ҚР қаржы жүйесінің орталықтандырылған қаржылары? 

143. Қаржы саясаты өзіне ......... саясаттарын қамтиды? 

144. Қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет қаржы 

ресурстарын толық жұмылдыру - ? 

145. Қаржы аппараты деп...? 

146. Ақша несие саясаты дегеніміз? 

147. Ақша массасы дегеніміз? 

148. Ақша жүйесі дегеніміз? 
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149. Ақпарат ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу және бақылау? 

150. Екі елдің ақша бірлігіне қатысты бағасы? 

151. Объектіге мақсатты ықпал жасаудың тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы, қаржы 

және шектес жүйелерге оларды жетілдіру және дамыту мақсатымен ықпал жасау процесі 

– бұл? 

152. Қолма – қолсыз есеп айырысу дегеніміз? 

153. Пайыз төлеу және қайтару шартына, уақытша пайдалануға берілетін ссудалық 

капитал қозғалысы? 

154. Жарғылық капитал, резервтік капитал, қорлану қоры, еңбекке ақы төлеу, валюта 

жөндеу қорлары – бұл? 

155. Қаржы объектiсi болып не табылады? 

156. Жалпы мемлекеттiк қаржыларға не жатады? 

157. Фискалды саясат – бұл? 

158. Қаржының экономикалық категория ретіндегі толық анықтамасы? 

159. Профецит дегенiмiз не? 

160. Бюджет тапшылығын жабу әдiсi қандай? 

161. Мемлекеттiк бюджет – бұл? 

162. Қаржы субъектiсi болып кiм табылады? 

163. Бюджет дефициті дегенiмiз не? 

164. Бюджет тапшылығын жабу әдiсi қандай? 

165. Мемлекеттiк бюджет тапшылығы ненiң көмегiмен қаржыландырылады? 

166. Бюджет қай жерде болады? 

167. Қаржы ресурстары болып не табылады? 

168. Мемлекеттiк бюджет неден құралады? 

169. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесi? 

170. Жергiлiктi бюджет – бұл? 

171. Қаржы қорлары болып не табылады? 

172. Қандай қатынастар ақшалай қатынастар болып табылады? 

173. Қаржының қай функциясы қоғамдық өнiмдi құндық бөлу және қайта бөлу процесiн 

бақылау, ақша қаражаттарының орталықтандырылған және орталықтандырылмаған 

қорларын құру және пайдалану құралы болып табылады? 

174. Қаржы дегенiмiз не? 

175. Орталықтандырылған қорлар – бұл? 

176. Қаржы ресурстарының пайда болу көзi болып не табылады? 

177. Ең алғашқы банк қай мемлекетте пайда болды?  

178. Коммерциялық банктер – ? 

179. Коммерциялық банктер белгілері бойынша қаншаға бөлінеді?  

180. Ағылшын елінде алғашқы акционерлік банк кай жылы пайда болды? 

181. Бірінші деңгейлі банкке жатады? 

182. Банк сөзі кай тілден аударғанда «айырбас столы» деген мағынаны береді? 

183. Жарғылық капиталдың қалыптасуына жатпайды? 

184. Қазақстандағы банктер канша операцияны жүзеге асырады? 

185. Қазақстандағы мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға жатпайды? 

186. ҚР екінші деңгейлі банктерге қандай банктер жатпайды? 

187. Ұлттық банктің басқару органы – басқарма мүшелерін кім бекітеді? 

188. Ұлттық банктің басқару органы - басқарманың құрамына ҚР-ы Министрлер 

кабинетінің неше өкілі кіреді? 

189. Қазақстанда банкноттарды шығару құқығы қандай банкке берілген? 

190. ҚР-ң Орталық банкі қай банк? 

191. Ақшаның бұл қызметінің мәнін Т-А-Т формуласымен ашуға болады? 

192. Бұл вексель түрін қарыз алушы береді? 

193. Несие экономикалық категория ретінде нені білдіреді? 



194. Несиелік қатынастардың субъектілері? 

195. Ақшаның бұл қызметі кезінде ол барлық товарлардың балама айырбасын қамтамасыз 

етеді? 

196. Ақшаның бұл қызметі товар сатылғаннан кейін жүзеге асады. 

197. Бұл вексель беруші кредитордың қарыз алушыға белгіленген мерзімде көрсетілген 

соманы үшінші тұлғаға төлеуі жөніндегі бұйрығы. 

198. Металл ақшалар мыс монета түрінде қай уақытта, қай жерде пайда болды? 

199. Монератистік көзқарас бойынша айналыстағы ақша массасы қалай анықталады? 

200. Жалпыға бірдей құнның ролін екі металл атқаратын ақша жүйесін көрсетіңіз? 

201. Қызмет ету саласына қарай несиенің қандай формалары бар? 

202. Банктің басқа кәсіпорындардан айырмашылығын көрсететін қызметін көрсетіңіз? 

203. Қазақстанда ақша шығару құқығы қандай банкке берілген? 

204. Бұл басқа елдің ақша бірлігінде бейнеленген бір елдің ақша бірлігінің бағасы? 

205. Есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін ежелгі банктер шығарған банк билеттері қалай 

аталады? 

206. Ақшаның металл теориясы қай кезде қалыптасты? 

207. Ақшаның сандық теориясының өкілін көрсетіңіз? 

208. Ақшаның номиналистік теориясы қай уақытта қалыптасты? 

209. ҚР-ы территориясында екінші деңгейлі банкті құруға қандай мекеме рұқсат береді? 

210. Банктің болжанбаған шығындарын өтеу үшін құрылатын қор қалай аталады? 

211. Банктердің активті операциясына жататынын көрсетіңіз. 

212. Актив бойынша банк пайызының деңгейіне әсер ететін факторды көрсетіңіз. 

213. Коммерциялық банктер пайыздық мөлшерлемелерді қалай белгілейді? 

214. Ұлттық банктің коммерциялық банктердің пайыздық мөлшерлемелерінің деңгейіне 

тікелей әсер ету құралын көрсетіңіз. 

215. ҚР-а ақша-несие саясатын қай банк жүргізеді? 

216. ҚР-а екінші деңгейлі банктерге қандай банктер жатады? 

217. Ұлттық банктің басқару органы - басқарманың құрамына Парламенттің неше өкілі 

кіреді? 

218. Қазақстанда банкноттарды шығару құқығы қандай банкке берілген? 

219. ҚР Ұлттық банк қашан пайда болды? 

220. ҚР Ұлттық банкі қай қаласында орналасқан? 

221. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі деген не? 

222. Коммерциялық Банк дегеніміз не? 

223. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заң қай жылы 

қабылданды? 

224. Акционерлік коммерциялық банктің ең жоғарғы органы? 

225. ҚР неше жүйелі банктер бар? 

226. Несиелік қатынастарды ұйымдастырудың неше жүйесі бар? 

227. Қазіргі кездегі несиелік жүйенің қанша маңызды элементін бөліп көрстеуге болады? 

228. Қазақстанда эмиссиялық банк болып Ұлттық банк саналады, қалған банктер, соның 

ішінде қандай банктер болып саналады? 

229. Қазақстан Даму банкі (ҚДБ) нешінші жылы құрылды? 

230. Қазақстандағы мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға жататындар неше? 

231. «Банк» сөзі «banco» деген ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? 

232. 1925 ж. 29 маусымда құрылған Қазақстандағы банк? 

233. Коммерциялық банктер қанша белгілерге байланысты жіктеледі?  

234. Жер мен жылжымайтын мүлікті ұзақ мерзімдік негізде кепілге қою арқылы 

қаржыларды тарту мен орналастыру бойынша несиелік операцияларды жүзеге асырады? 

235. Бірінші деңгейдегі басты мемлекеттік банк? 

236. Римдіктер кумулияр деп кімді атаған? 



237. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы жұмыс жасап отырған банктік жүйенің 

қалыптасуын неше кезеңге бөледі? 

238. Ең алғашқы банк қай мемлекетте пайда болды?  

239. Коммерциялық банктер – ? 

240. Коммерциялық банктер белгілері бойынша қаншаға бөлінеді? 

241. Вексель дегеніміз? 

242. Орталық банктің айналысқа шығарған әр түрлі номиналдағы ақша бірліктері. 

243. Бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы, мемлекеттік қаржылық бақылау 

органдарының ҚР-сы Президентіне, Үкіметіне, мәслихаттарға, жұртшылыққа есеп 

берушілігі қай қағидат? 

244. Мемлекеттік кредит? 

245. Мемлекеттік кредиттің көздері? 

246. Мемлекеттік кредиттің қосалқы функциясы? 

247. Мемлекеттік-кредиттік қатынастар жан-жақты тұрғыда – қарыз алушылар ретінде 

де, сондай-ақ кредиторлар ретінде де елдегі үкіметтің, биліктің жергілікті 

органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың және халықтың арасында пайда болады? 

248. Өтеу мезгілі бойынша мемлекеттікнесие қалай жіктеледі? 

249. 5 жылға дейінгі несие? 

250. 14-15 ғғ. алғаш банк пайда болған ел (мемлекет)? 

251. 1 ші деңгейлі банк? 

252. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы жұмыс  жасап отырған банктік жүйенің 

қалыптасуын неше кезеңге бөледі? 

253. Ұлттық валюта қай жылы енгізілді? 

254. 2 ші деңгейлі банк? 

255. Бұл басқа елдің ақша бірлігінде бейнеленген келесі елдің ақша бірлігінің бағасы? 

256. Ұлттық банктің басқару органы – басқарма мүшелерін кім бекітеді? 

257. Ақшаның бұл қызметі кезінде ол барлық товарлардың балама айырбасын қамтамасыз 

етеді? 

258.Ақшаның бұл қызметі товар сатылғаннан кейін жүзеге асады? 

259. Қызмет ету саласына қарай несиенің формалары? 

260. ҚР екінші деңгейлі банктері қайсы? 

261. ҚР эмиссиялық банкі? 

262. Мемлекеттік кредиттің көздері - ? 

263. Ақшалай-тауарлы қатынастардың экономикалық категорияларынан ажырататын 

несиелік қағида? 

264. Несиенің ақшалай емес формасы? 

265. Бақылаудың объективтілік қағидаты? 

266. Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесiне (салымдарына) 

бөлiнген коммерциялық ұйым? 

267. Бiр немесе бiрнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен 

белгiленген мөлшерде үлеске бөлiнген серiктестiк? 

268. Мемлекет пен заңды және жеке тұлғалар арасындағы ақшалай қатынастар, оның 

ішінде мемлекеттік билік органдары қарамағына уақытша бос ақша қаражаттарын 

жұмылдыру? 

269. Бюджеттердің құрылысы? 

270. Бюджет тапшылығын қаржыландыру? 

271. Қаржы деп - ? 

272. Кәсіпорындар мен мемлекеттің ақшалай кірістері қалай аталады? 

273. Дұрыс жауапты таңда. Қаржы функциялары? 

274. Ақша дегеніміз - ? 

275. Жалпыға бірдей балама? 

276. Қаржы саясаты – бұл? 



277. Бұл қаржылық жүйе – бұл? 

278. Түрлі қаржылық қатынастардың жиынтығы? 

279. Қаржыны басқару процесі дегеніміз не? 

280. Қаржы ресурстарының көздері? 

281. Қаржы ғылымы келесі міндеттерді ұсынады? 

282. Ақша функциясы болып табылады? 

283. Айналыс құралы? 

284. Инфляция деп?  

285. Қағаз ақшаның құнсыздануы? 

286. Келесі құбылыстар қаржының мәнін ашады? 

287. Ақша сатып алу қабілеті? 

288. Қандай пікір дұрыс емес? 

289. Дефляция – бұл... байланысты? 

290. Экономикалық санат ретінде Қаржы мазмұны – бұл? 

291. Ақша функциялары? 

292. Қаржы мәні келесі функцияларда көрінеді? 

293. Чектегі немесе вексельдегі гарантиялық жазба қалай аталады? 

294. Ақша айналымы Заңы ... анықтайды? 

295. Қаржының пайда болу және жұмыс істеу саласы болып табылады. 

296. Қаржы ресурстары – бұл? 

297. Ұлттық табыс – бұл? 

298. Аталған баға сипаттамаларының қайсысы дұрыс болып табылады? 

299. Қаржы қорлары – бұл? 

300. Лизингтік төлемдер дегеніміз не? 

301. Ұлттық кірісті қайта бөлу жөніндегі өз функцияларын іске асыру үшін мемлекеттің 

қаржы ресурстары түсімінің қандай көздері бар? 

302. Лизингтік компания – бұл? 

303. Құндық бөлу процесінде қаржы мынадай санаттармен өзара байланысты? 

304. Қаржы саясатының негізгі бағыттары? 

305. Еңбек ақы? 

306. Қандай орган мемлекеттік кредиттің міндетті қатысушысы болып табылады? 

307. Несие қатынастарына кірісе отырып, мемлекет кім бола алады?  

308. Несие нарығындағы мемлекеттің қандай қызметі басым? 

309. Мемлекет мемлекеттік қарыздарды не үшін пайдаланады? 

310. Мемлекеттік несие белгілерін таңдаңыз? 

311. "Қаржы" термині нені білдіреді? 

312. Неге қаржыны Тарихи санат ретінде қарастыруға болады? 

313. Қазіргі заманға сай қаржы дегеніміз – бұл? 

314. Несие мен қаржының айырмашылығы неде? 

315. Қаржы пайда болуына не әсер болды? 

316. Қандай ақшалай қатынастар қаржылық қатынастарға жатады? 

317. Қоғамның қаржылық ресурстары дегеніміз не? 

318. Орталықтандырылған қаржы ресурстарының элементін таңдаңыз? 

319. Қаржы қызметінің нәтижесінде құрылады? 

320. Қаржы жүйесі дегеніміз не? 

321. Қаржылық қатынастардың қандай салалары қаржы жүйесін қамтиды? 

322. Біртұтас мемлекеттің бюджет жүйесінде қанша буын бар? 

323. Құн өлшемі функциясын ... ақша орындайды? 

324. Алтын айналысы тұсында құнның қағаздай белгілерінің пайда болуының мынадай 

объективті қажеттіліктері болған? 

325. Номиналдық құны нақты құнынан, яғни олардың өндірісіне кеткен қоғамдық 

еңбектен жоғары болып келетін ақшалар? 



326. Белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде 

төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі? 

327. Вексельдің неше түрі бар? 

328. Вексельді ұстаушыға вексельде көрсетілген соманы белгілі бір уақытта немесе талап 

етуге байланысты төлеу туралы вексель берушінің еш нәрсемен негізделмеген 

міндеттемесін сипаттайтын вексель? 

329. Орталық банктің айналысқа шығарған әр түрлі номинальдағы ақша бірліктері? 

330. Ақша жүйесінің элементтері? 

331. Мемлекеттік заңнамалармен бекітілген ұлттық валютаның белгісі, яғни барлық тауар 

бағаларын өлшеуге және тұлғалауға қызмет ететін, заңмен бекітілген ақша белгісі? 

332. Металл ақшаның бет жағы – қалай аталады? 

333. Металл ақшаның сыртқы жағы – қалай аталады? 

334. Металл ақшаның бүйір жағы – қалай аталады? 

335. Бұл мемлекеттің жаңа ақша белгілері пайда болған кезде ескі ақша белгісінің 

жарамсыздыға туралы хабарландыруы? 

336. Ескі ақша белгілерін белгіленген ара қатнас бойынша жаңа ақша белгілеріне ірілету? 

337. Өз валютасының курсын төмендетуге бағытталған мемлекеттің қандай да бір 

шараларды жүргізу? 

338. Өз валютасының курсын басқа елдер валютасынан жоғарлатуға бағытталған 

мемлекеттің қандай да бір шараларды жүргізу? 

339. Ақша – несие саясатының негізгі құралдарына? 

340. Бұл үкіметтің қарыздық және несиелік операцияларын ұйымдастырудың делдалы, 

ақша нарығының тепе-теңдігін қамтамасыз ететін басты буын? 

341. Әртүрлі операцияларды орындау мен қызмет-терді көрсету арқылы заңды және 

физикалық тұлғаларға келісім-шарттар негізінде несиелік-есеп-айырысушылық және 

басқа да қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын әмбебап тұрпаттағы несиелік мекемелер? 

342. Бұл экономиканың нақты салалары мен аяларын несиелеумен айналысатын ұйымдар? 

343. Ақша-несие саясатының мақсаттары соңғы мақсаттары? 

344. Ақша-несие саясатының мақсаттары аралық мақсаттары? 

345. Ақша-несие саясатының негізгі неше типі бар?  

346. Бұл ақша ұсынысын арттыру және ақшаның бағасын (пайыз мөлшерлемесін) 

төмендету жолымен елдегі экономикалық белсенділікті көтеру мақсатында жүргізілетін 

саясат? 

347. Экономиканың инфляциялық өсуін тежеуге, ақша ұсынысының көлемін қысқартуға 

және ақшаның бағасын өсіруге бағытталған саясат? 

348. Экономикалық және әлеуметтік стратегиямен анықталып, перспективаға есептелген 

және ірі ауқымды міндеттерді шешуді қарастыратын қаржылық саясаттың ұзақ мерзімді 

курсы? 

349. Қаржылық байланыстарды ұйымдастыруды дер кезінде өзгертіп отыру, қаржылық 

ресустарды қайта топтастыру арқылы қоғамды дамытудың нақтылы кезеңінің мәселелерін 

шешуге бағытталған? 

350. Қаржылық жоспарлау неше сатыдан тұратын күрделі процесті қамтиды? 

351. Федеративті мемлекеттерде бюджет жүйесі неше буыннан тұрады? 

352. Бұл ұғымы тиісті акша қаражаттарының қорын құру және пайдалану негізіндегі 

қатынастардың жиынтығын, сондай-ақ, осы қатынастарды ұйымдастыратын органдарды 

қамтиды? 

353. Қаржы жүйесі неше бөлімнен тұрады? 

354. Жарғылық капиталы құрылтайшылардың үлесiне (салымдарына) бөлiнген 

коммерциялық ұйым, құрылтайшылардың салымдары есебiнен құрылған, сондай-ақ 

шаруашылық серiктестiк өз қызметi үрдiсiнде өндiрген және алған мүлiк меншiк құқығы 

бойынша серiктестiкке тиесiлi болады? 

http://melimde.com/?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3


355. Мүлкi жеткiлiксiз болған жағдайда қатысушылары серiктестiктiң мiндеттемелерi 

бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен ортақ жауапкершiлiкте болатын серiктестiк? 

356. Серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша өзiнiң бүкiл мүлкiмен (толық серiктерiмен) 

қосымша жауап беретiн бiр немесе одан да көп қатысушылармен қатар, серiктестiктiң 

(салымшылардың) мүлкiне өздерi салған салымдардың жиынтығымен шектелетiн бiр 

немесе одан көп қатысушыларды да енгiзетiн және серiктестiктiң кәсiпкерлiк қызметтi 

жүзеге асыруға қатыспайтын серiктестiк? 

357. Бiр немесе бiрнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен 

белгiленген мөлшерде үлеске бөлiнген серiктестiк? 

358. Қатысушылары серiктестiк мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң жарғылық капиталға 

салымдарымен жауап беретiн, ал бұл сомалар жеткiлiксiз болған жағдайда өздерiне тиесiлi 

мүлiкпен оған өздерi еселенген мөлшерде енгiзген салымдар арқылы жауап беретiн 

серiктестiк? 

359. Өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын 

заңды тұлға? 

360. Жарғылық капиталының басым бөлiгiн басқа заңды тұлға қалыптастырған не 

олардың арасында жасалған шартқа сәйкес (не өзгедей түрде) негiзгi ұйым осы ұйымның 

қабылдайтын шешiмдерiн айқындай алатын заңды тұлға? 

361. Мемлекеттік каржыльқ бақылау органдарының және олардың жұмыскерлерінің 

қызметті жүзеге асыру кезінде тәуелсіздігіне нұксан келтіретін кез келген 

араласушылыққа жол бермеу, қаржылық бақылаудың қай қағидаты? 

362. Құпиялылық  режімді, кызметтік, коммерциялық және заңмен корғалатын өзге 

құпияны қамтамасыз етуді ескере отырып, мемлекеттік қаржылық бақылау нәтижелерін 

міндетті жариялау, қаржылық бақылаудың қай қағидаты? 

363. Мемлекеттік  қаржылық бакылау органдары жұмыскерлерінің бакылауды жүзеге 

асыруы үшін қажетті кәсіби білімдер мен дағдылардың жиынтығы, қаржылық 

бақылаудың қай қағидаты? 

364. Бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы, мемлекеттік қаржылық бақылау 

органдарының ҚР-сы Президентіне, Үкіметіне, мәслихаттарға, жұртшылыққа есеп 

берушілігі, қаржылық бақылаудың қай қағидаты? 

365. бақылау  нәтижелерін бухгалтерлік, банктік құжаттармен, бақылау объектінің өзге 

құжаттарымен растау, қаржылық бақылаудың қай қағидаты? 

366. Пайыз төлеп қайтару шартында уақытша пайдалануға берілетін капитал? 

367. Ссудалық шот ашумен байланысты қалыптасатын несиелік қатынастарды 

ұйымдастырудың бір ғана формасын білдіреді? 

 

Орындаған оқытушы_______________________________________Турсынова К.Т. 

 


