рметті студент!
2017 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 1»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B051100

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Маркетингтік зерттеу

«Маркетинг»

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Маркетингтік зерттеу
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші %шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж#мыстары %шін с#ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м# ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с#ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С#ра кітапшасын ауыстыруға;
- С#ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, #ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н#с аларынан болжалған
д#рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате %шін 1
балл кемітіледі. Студент д#рыс емес жауапты та даса немесе д#рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Маркетинг
1. Абрахам Маслоуды ынталадыру теориясындағы екінші реттік
ажеттілік:
A) Табиғи
B) +зін- зі дамыту
C) ,ауіпсіздік
D) Са тану
E) ,орғаныс
2. +неркəсіпке арналған тауарлар нарығын сегменттеу ағидамен ж%зеге
асады:
A) Экономикалы
B) Психографиялы
C) Географиялы
D) Демографиялы
E) Табиғи
3. Нары ты психографиялы ағидамен сегменттеу сипаттайды:
A) Халы ты кəсіп т%рі мен табыс де гейін
B) Т#тынушылар əдет -ғ#рпын
C) Адамдарды оғамды топ а жатуын
D) Адамдарды мір с%ру бейнесін
E) Халы ты орналасу тығыздығын
F) Адамдарды т#лғалы сипаттамаларын
G) Халы санын
4. Тауар жа а болып табылады, егер:
A) Жа а нары а шы са
B) Т#тынушылар жа а деп бағаласа
C) Тауар жа а ажеттіліктерді анағаттандырса
D) +ндіруші тауарды жа аша жарнамаласа
E) Нары оны жа а деп бағаласа
F) +ндіруші жа а технологиямен ндірсе
G) Т#тынушылар олдаса
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5. ,орапты (тараны ) ат аратын міндеті:
A) ,ораптау тауарды дизайнына əсер етеді
B) ,ораптау жəне маркировкада шынды ты к рсету
C) ,оршаған ортаны ластамау
D) Тауар #ныны орап #нынан тəуелділігін ескерту
E) ,ораптау ткізу #ралы
F) ,ораптау тауарды тасымалдау %шін ажет
G) ,ораптау тауарды таныстыру %шін ажет
6. Тауар та басыны элементері:
A) рəміз/символ
B) стандарттар
C) к ріністер
D) арнайы т%стер
E) əуендер
F) дыбыстар
7. Халы аралы маркетингті олдану аясы:
A) Шетелдегі сату орны
B) Шетелдегі нары %лесі
C) Шетелдегі кəсіпорын
D) Шетелдегі жарнамалы ызмет
E) Шетелдегі ткізу кызметі
8. Халы алы аралы маркетингті туындау себебі:
A) Салы ты же ілдіктер
B) Бəсекені азаюы
C) Нары сиымдылығыны згеруі
D) Ішкі нары ты толысуы
E) Бəсекені к%шеюі
9. Синхромаркетинг іс-ж%зіне асырылады:
A) 8демелі с#ранысты орын алуы кезінде
B) Жоғарылаушы с#раныс тенденциясы
C) Шектен тыс с#раныс орын алғанда
D) Т#ра сыз с#ранысты пайда болуы
E) ,#былмалы с#ранысты %йлестіру %шін
F) +згермелі с#ранысты алып а келтіру
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10. Маркетинг т#жырымдамалары:
A) əлеуметтік, саяси
B) əлеуметтік-этикалы , ткізу
C) саяси, ндірістік
D) тауарлы , нары ты
E) ткізу, маркетингтік
11. А параттарды
A) аны тамалы
B) т#ра ты
C) бастап ы
D) хабарламалы
E) екінші реттік

делуіне байланысты т%рлері:

12. Шығу мерзіміне байланысты а паратты т%рлері:
A) айнымалы а парат
B) эпизодты ауы -ауы а парат
C) нормативтік а парат
D) кепілдемелік а парат
E) т#ра ты а парат
13. Тауар номенклатурасы ше берінде баға тағайындау бағаларды бекітуді
к здейді:
A) Нары #рылымына
B) +ндірісті жанама німдеріне
C) Бəсекелестердi санына жəне к%шiне байланысты
D) Мемлекет
E) Делдалды баға тағайындауы байланысты
14. Тауарлы белгіні т%рі:
A) саудалы бейне, сауда белгісі
B) фирма белгісі
C) фирма əн#раны
D) штрих код
E) фирма символы
F) франшиза
G) фирманы аты

6

Маркетинг

51

15. Тауарды ткізу арналарыны де гейлі арнасында ндіруші мен
т#тынушыны байланыстырушылар:
A) #сынушылар
B) брокерлер
C) комивояжер
D) жарнамалаушылар
E) агенттер
F) к терме саудагер
16. Тауарды ткізу арналарында олданылатын к терме сауданы т%рлері:
A) бір реттік к терме сауда
B) ерекше к терме сауда
C) коммерциялы к терме сауда
D) же ілдетілген к терме сауда
E) комивояжерлер к терме саудасы
F) мерзімдік к терме сауда
17. Ескертпе жарнама ж%зеге асады:
A) Фирма алдына та дамалы с#раныс алыптастыру мəселесі ойылғанда
B) +су кезе інде
C) Нары ы ену кезе інде
D) Бірінші с#раныс алыптастыру керек болғанда
E) Кемелдену кезе інде
F) Тауарды олдану ерекшелігін к рсету %шін
G) Тауарды рынок а шығару кезе інде
18. Маркетингті ба ылауды негізгі т%рі:
A) пайда де гейін ба ылау
B) нары коньюнктурасын ба ылау
C) нары %лесін ба ылау
D) ндірістік ба ылау
E) жылды жоспарды орындалуын ба ылау
F) ндіріс к лемін ба ылау
G) болжамды ба ылау
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19. И.Ансофф моделіні негізгі талдамалы #ндылығы:
A) +тімділікті са тау немесе жоғарылату %шін т рт балама стратегияны
арастырады
B) Фирманы суіні м%мкін стратегиясын дайындайды
C) Бизнесті сол немесе бас а т%рін та дау кезіндегі табысты ызмет
ы тималдығын аны тау %шін олданылады
D) А ша ағымыны стратегиялы балансы бойынша т%сініктеме бере
алады
E) =за мерзімді стратегия
F) Тауарды əрбір мірлік циклінде стратегия тағайындауға болады
G) Фирма бизнесіні əрбір т%ріні стратегиялы позициясын аны тайды
20. Макроортаны мəдени факторларыны негізгі к рсеткіштері:
A) т#тынушыларды білім де гейі
B) т#тынушылар бірлестігіні дəст%рлері
C) т#тынушыларды т#рғылы ты орыны
D) т#тынушыларды сатып алу абілеттілігі
E) т#тынушылар бірлестілігіні мəдениет т%рлері
F) т#тынушыларды табыс к лемі
21. Уəжді/мотивті зерттеу ма сатында, З.Фрейд теориясыны мəні:
A) табиғи ортаға байланысты ерекшеліктер арастырылады
B) əрт%рлі сырт ы əсерлерге адамдарды санасыны жауабы ретінде
арастырады
C) адам ылығына психологиялы к%штер əсер етеді
D) адамдарды жасына байланысты мінез #лығы зертеледі
E) теорияны негізінде адамдар ажеттілігін де гейге б лу
арастырылады
F) сегменттеу негізінде адамдар топтары жеке арастырылады
22. Жа а тауарды жоспарлауды идеяны жинау сатысында, идеяны
жинауды əдісі:
A) Автократты əдіс
B) «Ойшылдар» əдісі
C) «Ми шабуылы» əдісі
D) Сауалнама ж%ргізу əдісі
E) Тауарларды талдау əдісі
F) Демократиялы əдісі
G) Арнайы тапсырыстар əдісі

8

Маркетинг

51

23. Бағаны ба ылауға байланысты бəсекелік ортаны т%рі:
A) бағаны нары ба ылайтын орта
B) бағаны т#тынушылар белгілейтін орта
C) демократиялы т#рғыдан баға белгіленетін орта
D) жоспарлы т%рде бағаны ба ылайтын орта
E) бағаны мемлекет ба ылайтын орта
F) бағаны фирма ба ылайтын орта
24. Маркетинг аржысын аны тау %шін олданылатын «,олда бар аржы»
əдісіні кемшіліктері:
A) тауарды жылжытуға ажетті де гейде к іл б лінбеуі
B) тауарды жарнамасы жеткілікте т%рде ж%ргізіледі
C) тауарды жетілдіруге жеткілікті к іл б лінбеуі
D) кəсіпорынны ызметкеріне к іл б лінеді
E) тауарды о тайлы жылжытуға аржы жетіспеушілігі
F) фирма ма саты мен шығыны арасындағы байланыс ескерілмейді
25. ,ызмет саласындағы орын алып отырған институт:
A) аралы делдалдар секторы
B) ндірістік сектор
C) жеке меншікті бейкоммерциялы сектор
D) мемлекеттік сектор
E) халы аралы фирмалар секторы
F) жарнамалы сектор
Маркетинг
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Жабы макроэкономиканы негізгі субектілері:
A) Мемлекет
B) Т лем балансы
C) ,ызмет к рсету жəне тауарлар нарығы
D) Айырбас бағамы
E) Шетел мемлекеттері
F) Сырт ы нары
2. Макроэкономиканы зерттеу пəні:
A) Жетілген бəсеке жағдайында тиімді ндіріс к лемін аны тау
B) +ндіріс факторлар нарығында салыстырмалы бағаларды белгілеу
C) Т#ра ты экономикалы су жағдайын амтамасыз ету
D) Т#тынушы іс əрекетіні теориясы
E) Мемлекеттегі ж#мыссызды де гейі
F) Нары ты бағаны алыптастыру механизмі
G) Фирма теориясы
3. Бағалар индексі скенде:
A) +мір с%ру де гейі т мендейді
B) Пааше индексі теріс санға те болады
C) Фирманы тауар-материалды орлары седі
D) Таза жеке инвестициялар седі
E) Т#тыну « оржыныны » орташа бағалары кемиді
4. леуетті (потенциалды) ЖІ+:
A) Б#л к рсеткіш əр т%рлі мемлекеттерде ерекше
B) Номиналды ЖІ+-ге кері пропорционал
C) Бағалар де гейінен тəуелсіз
D) +ндіріс уаттарын 100% олданып ндірілген нім
E) С#раныс а байланысты
F) Теріс шама
G) Барлы елдерде бірдей шама
5. «Ағын» айнымалысы:
A) ,олданылатын капитал к лемі
B) Мемлекеттік арыз м лшері
C) Бюджет тапшылығы
D) Т#тынушы м%лкі
E) Т#тынушы шығындары
F) Бір жылдағы ж#мыстан айырылғандар саны
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6. Жиынты с#раныс к леміні
факторлар:
A) Кейнс əсері
B) Кобба-Дуглас %лгісі
C) Кейнс %лгісі
D) Клейтон за ы
E) Манделл-Флеминг əсері
F) Шерман за ы
G) Харрод-Домар %лгісі

динамикасына əсер ететін бағалы

7. Кəсіпкерлікке салы арт ан сайын:
A) АD ыс арады, АS згермейді
B) АS-ке əсер етпейді
C) АD к лемі згермейді
D) Жиынты #сыныс к лемі кемиді
E) АS к лемі ыс арады
8. Т лем балансыны к#рамды
жататындар:
A) Портфельдік инвестиция
B) Алтын оры
C) Валютаны т#ра тандыру
D) Инвестициядан таза табыс
E) Бір жа ты трансферттік т лем

б лігі ағымдағы операция шотына

9. Кейнс %лгісіне сай:
A) Бағалар мен атаулы жала ы икемді
B) Инвестициялы м лшерлемелер икемді
C) Экономикада с#раныс тиісті #сынысты тудырады
D) Нары тарда бəсекелестік дамыған
E) Экономикада #сыныс тиісті с#ранысты тудырады
10. =сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Жиынты с#раныс исығы солға-т мен жылжиды
B) Ж#мысбастылы т мендейді
C) Баға седі
D) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
F) Баға да, нім к лемі мен ж#мысбастылы та седі
G) +нім к лемі т мендейді
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11. Инвестиция динамикасын аны тайтын фактор:
A) Экономикалы к%ту
B) Баға де гейі
C) Таза пайда нормасы
D) ,олдағы негізгі капитал
E) 8й шаруашылығында жиналған байлы
F) Таза пайданы к%тілетін нормасы
12. Т#тынуға шекті бейімділік:
A) Т#тыну к леміні сімі мен олда бар табысты сіміні атынасы
B) Шығынны жина а атынасы
C) Т#тыну сіміні олдағы табыс сіміні бірлігіне атынасы
D)

C
YD

E) Жылды кірісті %лесі
F)

∆C
∆Y D

G) Табысты жина а атынасы
13. А ша #сынысын азайту туралы шешім абылдау %шін =лтты банк:
A) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м%мкін
B) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м%мкін
C) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м%мкін
D) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м%мкін
E) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м%мкін
F) Кəсіпкерлік #рылымдарды аржыландыруды арттыруы м%мкін
G) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м%мкін
14. А ша #сынысы Мs #раушысы:
A) S – ор жинағы
B) Xn – таза экспорт
C) C – т#тыну шығындары
D) D – депозиттер
E) I – инвестиция
F) G – мемлекеттік сатып алу шығындары
15. А шаны негізгі ызметі:
A) Айырбас #ралы
B) Байлы жинау #ралы
C) Байланысы жо
D) Есептеу бірлігі
E) Инфляция #ралы
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16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Жина тарды азаюы
B) Инвестициялы шығындарды суі
C) Инвестициялы шығындарды азаюы
D) Салы тарды азаюы
E) Мемлекеттік шығындарды суі
F) Мемлекеттік шығындарды азаюы
G) Салы тарды к беюі
17. IS исығын #руға негіз болатындар:
A) А ша нарығындағы а шаға с#раныс
B) Мемлекеттік шығындар сырттан беріледі
C) Y=C+I+G+Xn
D) Жиынты шығындар %лгісі
E) +те икемді жиынты #сыныс
18. Толы ж#мысбастылы кезіндегі ж#мыссызды ты т%рлері:
A) Маусымды жəне #рылымды
B) Циклды жəне фрикционды
C) Циклды жəне технологиялы
D) Табиғи ж#мыссызды
E) Циклды жəне #рылымды
F) ,#рылымды ж#мыссызды
19. Ж#мыссызды ты экономикалы –əлеуметтік салдары:
A) Жоғары о у орнын бітіргендер ж#мыссыз болады
B) Ауылда ж#мыссызды к бейеді
C) Ж#мыс а абілеттілік т мендейді
D) Халы ты сатып алу абілеті т мендейді
E) ,ылмыс жасауға олайлы жағдай туындайды
F) Ж#мыстан босап алған ж#мысшыларды біліктілігі жоғалады
20. Мемлекеттік жина а ша аны талады:
A) Табыс+трансферттер+мемлекеттік арыз бойынша пайыздар-т#тынусалы тар
B) ЖІ+-т#тыну-салы тар
C) Cалы тар-трансферттер-мемлекеттік арыз бойынша пайыздармемлекеттік шығындар
D) Экономиканы барлы шаруашылы ж%ргізуші субъектілеріні
жина талған аражаттарыны сомасы
E) (Т-ТR-N)-G
F) Салы тар-мемлекеттік шығындар
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21. Инфляция мен ж#мыссызды арасындағы зара байланыс:
A) Кері байланыс
B) Тура байланыс
C) Лаффер исығында к рсетілген байланыс
D) Ж#мыссызды седі, инфляция да седі
E) Филипс исығында к рсетілген байланыс
F) Ж#мыссызды т мендейді, инфляция седі
22. Ағымдағы операциялар бойынша ,аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Импорт к лемі #лғайтылады
B) Фиксалды саясат ж%ргізіледі
C) Экспорт аржыландырылады
D) Экспорт к лемі #лғайтылады
E) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
F) Тапшылы аржыландырылады
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д#рыс:
A) Сауда балансыны сальдосы міндетті т%рде н лге те
B) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
C) =лтты жина а ша инвестицияға те болады
D) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
E) Импортты м лшеріне тəуелді
F) Таза экспортты м лшері #лтты кіріске тəуелді
G) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
H) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді #райды
24. Валюта бағамын белгілеу əдісі:
A) Уа ытша валюта бағамы
B) Тағайындалатын валюта бағамы
C) Валюта бағамы
D) Еркін немесе тағайындалатын валюта бағамы
E) Еркін валюта бағамы
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25. А елінде капиталды шекті німділігі 1/5, ал В елінде – 1/3. Т#тынуға
шекті бейімділік екі елде де бірдей. Домар %лгісі бойынша на ты нім
ндіруді су ар ыны А елінде:
A) В еліне арағанда 45% т мен
B) В еліні су ар ынынан 40% т мен
C) В еліне арағанда 13% т мен
D) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
E) В еліндегі су ар ыныны 3/5 б лігін #райды
F) В еліне арағанда 40% жоғары
G) В еліне арағанда 1,67% есе жоғары
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША
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Менеджмент
1. Кəсіпорынны ж#мыс жасауына тікелей əсер ететін сырт ы орта:
A) ,# ы ты
B) Этикалы
C) леуметтік, саяси
D) Бəсекелестік орта
E) Экономикалы , əлеуметтік, бəсекелестік
2. Мəлімет алуды кезе дері:
A) Алушыны іздеу
B) Беру жəне декодтау
C) Идеяны пайда болуы
D) Ж нелтушіге беру
E) Кодтау жəне канал та дау
3. Бас ару объектісі бойынша шешімдерді т%рлері:
A) Жоспарлау-экономикалы
B) Жедел
C) ,аржы жəне əкімшілік
D) К%рделі
E) Технологиялы
F) Жалпы жəне жекелей
4. ,ыс а мерзімді жоспарлау объектілері:
A) +ндірістік жоспар
B) Іздестірулер
C) Б лінген к%рделі аржы
D) +ндіріс уаттары
E) Табыс жоспары
F) Шикізат жоспары
5. Бірінші ажеттілікке жататындар:
A) =йы тау
B) ,ажетсіну
C) Табыс а жету
D) +зін #рметтеу
E) Тама
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6. Менеджмент кітабыны авторлары:
A) Ф.Герберг
B) Д.Маккеланд
C) Ф.Хедоури
D) М.Х. Мескон
E) М.Альберт
F) М.Вебер
G) П.Лоулер
7. Ағылшын тілінен аударғанда "стресс" #ғымыны мағынасы:
A) К%штену
B) Ренжу
C) ,арсылы білдіру
D) Басшы тарапынан ысым
E) Шиеленісу
8. Дау-жанжалды шешуді жеке адам аралы стильдері:
A) жа а шешім табу жəне соған мəжб%рлеу
B) мəжб%рлеу
C) сыйа ы беру
D) ж#мыс а т%сінік беру
E) əрекетке ояту
F) механизм пайдалану
9. Ғылыми менеджмент мектебіні
A) Э.Мэйо (1880-1949)
B) Ф.Гилберт (1868-1919)
C) М.Фоллет (1868-1933)
D) Г.Форд (1863-1947)
E) Г.Эмерсон (1853-1931)
F) М. Вебер (1864-1920)
G) А.Маслоу (1908-1970)

кілдері:

10. "Классикалы мектепті " алыптасу алғышарттары:
A) ",ырғи- аба соғыс" əсері
B) Корпорация, концерн-конгломераттар к леміні суі
C) Жоғары технологиялы німні мірге келуі
D) +ндірісті #лдырауы
E) Кəсіпода ты суі
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11. Адамды атынастар мектебіні
A) Л.Урвик
B) Э.Мэйо
C) Л.Лайкерт
D) А.Файоль
E) Р.Блейк
F) М.Фоллет

кілдері:

12. Мəліметті деуді зін- зі ба ылау əдістері:
A) Бірнеше адамдармен кездесу
B) Адамдарды мамандығы
C) Файл деректері
D) Адамдарды тəжірибесі
E) Адамдарды білімі
13. Ньюмен ба ылау тиімділігін арттыру %шін менеджерлерге айт ан
#сынысы:
A) Стандарт а жеткені %шін мада та
B) Сенбегені %шін ба ылауға болмайды
C) Жасырын ба ылау реніш тудырады
D) +рескел ба ылауға жол берме
E) Жаппай ба ылау # ыпсызды а #шыратады
F) Ба ылау а тығыспен шешілмеуі тиіс
G) +з орытынды ды іште са тама
14. Бейресми топты ж#мыс тиімділігіне əсер етуші факторлар:
A) Топты нормасы, ондағы м%шелерді ызметтік р лі
B) Бірін-бірі орғау, м%дделілік
C) Діни нанымдар мен əдет-ғ#рыптар негізі
D) М%дделілік, пайдаға жетуді жолдарын жеке іздестіру
E) ,#рамында болу сезімі
15. Творчестволы (шығармашылы ) ы палды сипаты:
A) Жазалаудан ауіптену
B) Жа а проблемаларды шешуге #мтылу
C) Шығындарды азайтуға к%ш салу
D) С гістен ауіптену
E) К термелеу əдісін олдану
F) Тал ылаудан ауіптену
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16. Теріс ы палды сипаты:
A) Жа аша ж#мыс істеуге #мтылу
B) С гістен ауіптену
C) К термелеу əдісін олдану
D) Жазалаудан ауіптену
E) Шығындарды азайтуға к%ш салу
F) Жа а проблемаларды шешуге #мтылу
G) Ой- рісін дамытуға тырысу
17. Либерал-демократ басшыны "У" теориясы бойынша #станатын
ағидалары:
A) рдайым біліктілікті арттырып отыру
B) Психологиялы ысым к рсетеді
C) Ма сат а берілгендік
D) Жазамен ор ыту - к%ш-жігерді ж#мылдыру #ралы емес екендігін
т%сінеді
E) +з кілдігін барынша олданады
F) Ж#мыскерлерге ам орлы таныту
G) Шешім абылдағанда арамағындағыларға еркіндік бермейді
18. Билікті негізі формалары:
A) коммуникацияға негізделген билік
B) к мек к рсетуге негізделген билік
C) шешім абылдауға негізделген билік
D) мəжб%р етуге негізделген билік
E) айшылы а негізделген билік
F) а паратты билік
G) сараптамалы (эксперттік) билік
19. Жеке билік – бағынушылар жағынан билік иесіне:
A) əсер ету
B) сенімсіздік білдіру
C) сенім арту, жа сы арым- атынас орнату
D) сый- #рмет к рсету
E) аянбай ызмет ету
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20. Шешім шығару барысында алынған мəліметтерді талдаған кезде
олданылатын тəсілдер:
A) Индуктивтік жəне дедуктивтік орытындылау жасалынады
B) Е олайлы шешімді та дап алу
C) Жекелей ба ылау ж%ргізіледі
D) рт%рлі дəлелдеу тəсілдері олданылады
E) Тиімді н#с аларды та дап алу
F) Эксперттерді пікірлері ты далады
G) Сапалы мəліметтерді зерттеу %шін логикалы амалдар олданылады
21. Тауар ткізу жоспарына əрдайым енеді:
A) М лшерлік (санды ) жоспар
B) Тауар ткізу аудандары
C) Т лем жағдайы
D) ,#н жоспары
E) Т лем жағдайлары туралы н#с аулар
F) +ндіріс #ны
G) Сатып алушылар тобы
22. Жарнама шараларыны жоспарына жататыны:
A) К%нделікті жарнама шараларын ткізу
B) Жарнаманы тікелей тиімділігін дəл аны тау
C) Бəсекелестер абылдаған шараларды ескеру
D) Жарнама нау андарын ткізу
E) Нары ты зерттеу
F) Бəсекелестер ж#мсаған аржыны аны тау
23. =йымдарды органикалы т%рлеріні шарттары:
A) міндеттерді на ты шекарасы жо
B) бар билік мойындалады
C) е бека ы ынталандырады
D) ма саттар мен міндеттер белгісіз
E) бейресми арым- атынас жəне жеке сипатта
F) сыйа ы беру ж%йесі субъективті
24. =йымдарды органикалы т%рлеріні шарттары:
A) бар билік мойындалады
B) жоғарғы ажеттіліктерді ынталандырылуы
C) кадрларды та дау критерийлері субъективті
D) арым- атынас формальды емес жəне жеке сипатта
E) міндеттер к%рделі
F) ж#мысты лшеу иынға соғады
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25. Топтағы іс-əрекетті т%рлері:
A) Ынталандыру, бейресми топтарды ж#мсын %йлестіру
B) ,адағалау мен ба ылауды к%шейту
C) Бейресми топтарды тиімді бас аруға #мтылу
D) Ма сатты р лі, мəлімет іздестіру, пікір жинау
E) Мəліметтерді алу, пікір айту, тал ылау, %йлестіру
F) К термелеу, лшемдерді белгілеу, орындаушылы
Менеджмент
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Маркетингтік зерттеу
1. Маркетингтік зерттеулер ж%ргізгенде басшылы а алатын негізгі
ағидалар:
A) Т#ра тылы
B) Сауаттылы
C) Сенімділік
D) = ыптылы
E) Объективтілік
F) Ғылымилы
G) ділеттілік
2. Маркетингтік зерттеулерді басты міндеті:
A) ,азіргі немесе болаша та пайда болуы м%мкін, ай ын емес мəселелер
B) Ж#мысты шынайы бейнесін к рсететін а параттарды беру
C) На ты маркетингтік мəселелерді шешуге к мектесетін, маркетингтік
зерттеулер олданысы
D) Істі шынайы жағдайын к рсететін, на ты а паратты жинау, деу
жəне мəліметтерді талдау
E) На ты маркетингтік міндеттерге сəйкес а параттарды беру
3. Шаруашылы ж%ргізуші субъекті тауар айналымыны %лкею
м%мкiндiгін аны тауда ж%ргізілетін зерттеу:
A) Делдалдар
B) Байланыс аудиториялары
C) Сатушылар
D) Жабды таушылар
E) Сауда арналары
F) +ндірушілер
G) Т#тынушылар
4. Нары ты зерттеуді объектілері:
A) Нары тағы т#тынушылар #рылымы
B) Нары ты даму %рдістері мен тенденциялары
C) Бəсекелестерді мы ты жəне əлсіз жа тары
D) Тауар ткізу арналары
E) Шаруашылы субектісіні оғаммен арым- атынасы
F) Нары ты #рылымы мен географиясы
G) Нары ты сыйымдылығы жəне динамикасы
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5. Екінші ретті а паратты арты шылығы:
A) Жа алы ты əрт%рлі дəрежесі
B) На тылығына баға бере алмау м%мкінсіздігі
C) рт%рлі аны тамалар мен ж%йлерді классификацияларын олдану
D) На ты деректер
E) +лшеу бірліктеріні т%йіспеу м%мкіндігі
F) Бірінші ретті а паратпен салыстырғанда жылдам ол жеткізу
6. Маркетингтік а парат ж%йесіні ішкі есеп беру ж%йесі:
A) Ағымды тімділік, шығындар сомасы туралы мəлімет
B) Персонал туралы мəлімет
C) Жабды таушылар туралы мəлімет
D) Кредиторлы жəне дебиторлы берешектер туралы мəлімет
E) Материалды орлар к лемі, а ша аражаттары озғалысы туралы
мəлімет
7. Маркетингтік зерттеулер:
A) Нары та тауарды жылжыту
B) Тауар нары тарында баға алыптастыру
C) Маркетингтік саладағы əрт%рлі аспектілер бойынша шешім абылдау
D) Іліктес ж%й жəне ілектес элементтер
E) Маркетингтік саладағы əрт%рлі аспектілер бойынша талдау жасау жəне
бейнелеу, ж%йелік жина тау
F) Тауар нары тарында жылжыту
8. Ж#мыс болжамын дайындау кезінде са талатын ағидалар:
A) ы ғайлылығы
B) тексерілетіндігі
C) уа ыттылығы
D) сəйкестігі
E) релеванттылығы
9. Маркетингтік зерттеуді ж%ргізуде зерттеушілер тарапынан болатын
ателіктер:
A) ,абілетсіздіктен болатын ателер
B) А паратты ауыстыру ателіктері
C) Респондентті та дау ателіктері
D) С#ра ою ателіктері
E) Жауап беруден бас тарту ателіктері
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10. Ж#мыс болжамын дайындау кезінде са талатын ағидалар:
A) = ыптылы
B) ,#рылымдылы
C) Сауаттылы
D) На тылы
E) Шынайылы
F) Ғылымилы
11. Кітапханашы:
A) Кiтапхананы #рап, беделін са тайды
B) Мəлiметтерді ндеп, алдын ала талдау ж%ргiзедi
C) Сауалнаманы алдын ала тестілеуін ткізіп, ндейді
D) Маркетингтік зерттеулерді жобалауына атысады
E) Жеке #райтын жобаларды iске асырылуына атысады
F) ,орытынды есептеу нəтижесiн əзiрлейдi
G) Кітапхана ызметін #сыну %шін жауапты т#лға
12. Маркетингтік зерттеу атысушыларыны
этикалы мəселелер:
A) Зерттеуді тек пікір с#рау ар ылы ж%ргізу
B) Есепте компьютерді олданбау
C) Жа са ой туғызатын есеп дайындау
D) Есепті толы емес жасау
E) Зерттеуді нəтижесін бермеу
F) Зерттеуді тез ж%ргізу

зара арым- атынасындағы

13. С#ра ою əдісіні арты шылы тары:
A) Стандарттауды жоғары де гейіні болуы
B) Білікті мамандарды іздеу
C) Тере талдау ж%ргізуді м%мкіндігі; алынған мəліметтерге талдау
жасауды м%мкіндігі
D) К п уа ыт ж#мсалады
E) Ма саттарды сəйкессіздігі
F) К п фирмалы шығындар ж#мсалады
G) Ж%зеге асыруды же ілділігі; кестелеу мен статистикалы талдауды
ж%ргізу м%мкіндігі
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14. А параттарды айнар к зі жəне жинау #ралы ретінде ба ылау
маркетингтік зерттеулерде олданатын жағдайлар:
A) Зерттеу т#жырымдамасын жасау %шін
B) Аналитикалы моделдерді т#рғызу %шін
C) Объект, пəн, мəселе, ж#мыс болжамы туралы алдын ала т%сінік алу
%шін
D) 8рдісті зерттеу барысында, #былыс немесе жағдайды сапалы
зерттеуде
E) Бас а да əдістер ар ылы алынған мəліметтерді тексеру жəне растауда
15. Стандартты сына нарығыны сипаттамалары:
A) Экспериментте сына нарығы к п болса нəтиже сенімді болады
B) Т#тынушылар саны к п болады
C) +німді тестілегенде нары тағы т#тынушылар шешуші роль ат арады
D) =йым дəст%рлі ткізу арналарын олдану ар ылы німін ткізетін
сына нарығы
E) Сыналатын т#лғалар неркəсіптік кəсіпорындар болып табылады
F) Бір немесе бірнеше тəуелсіз айнымалыларды комбинациясы зерттеледі
16. Пікір с#рау ж%ргізуде респонденттен а парат жинау тəсілдері:
A) С#хбат алушы респондентке келеді
B) Респондент алаған уа ытында с#хбат алушыға зі келеді
C) С#хбат алушы респондентті ж#мыс орнына келеді
D) Респонденттен с#хбат алушыны а паратты алуы жəне тіркеуі
E) Респондентке с#хбат алушы с#ра тарды компьютерді к мегімен
ояды
F) Респондент зі сауалнаманы толтырады
17. Пікір с#рау əдісіні зіндік арты шылы тары:
A) Ж%ргізу же іл
B) Салыстырмалы т%рде арзан
C) Тере талдау жəне статистикалы
деу ж%ргізу м%мкіндігі бар
D) Респондентті мінез- #л ын аны тауға м%мкіндік береді
E) Респонденттерді тарту о айға т%седі
F) К п мамандарды ажет етпейді
G) К п уа ыт алмайды
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18. Детерминделген iрiктеме:
A) Кездейсо іріктеме
B) Квоталы іріктеме
C) Репрезентативті емес іріктеме
D) ,арапайым іріктеме
E) К%рделі іріктеме
F) Кластерлік іріктеме
G) Прапорционалды іріктеме
19. Санды зерттеулерді ерекшеліктері:
A) Жиналатын мəліметтерді форматыны болмауы
B) Жиналатын мəліметтерді на ты форматы мен оны алу к здері болады
C) Кері нəтижелерді к птеп кездесуі
D) Тура нəтижелерді болуы
E) К%мəнді нəтижелерді болуы
F) Сапалы процедураларға сай есептелген əдіс
20. Модератор %шін н#с аулы ережесі:
A) Бас а жауап а жетелейтін с#ра пен толы тырмай тек бір с#ра ою
керек
B) Респонденттерді атысушыларды бірін тал ылауға итермелеуі керек
C) Пікір-талас кезінде топик-гайдты пайдаланып с#ра тарды о уға
болмайды
D) Фокус-топ мəселені озғалмаған аспектілерін амтуы керек
E) Тікелей пікір-талас кезінде с#ра тарды топик-гайдтан о уы керек
21. Фокус-топтарды ж%ргізу технологияларыны модификациясы:
A) екі жа ты фокус-топтар, ж%ргізуші-респондентпен тетін фокус-топ
B) %ш модератор ж%ргізетін фокус-топ, екі ж%ргізуші-оппоненттермен
фокус-топ
C) модераторсыз тетін фокус-топ, екі модератор ж%ргізетін фокус-топ
D) к п жа ты фокус-топ, телесессия
E) к п жа ты фокус-топ
F) жа ындағы фокус-топ, алыстатылған фокус-топ
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22. Панельдік зерттеулер:
A) =за уа ыт бойы талданылатын т#тынушылар тобын #руды
арастырады
B) А паратты жинау тəсілін та дау
C) ,айталанылатын зерттеулерде кездесетін бірліктерді та дамалы
жиынтығы
D) Тауар сапасын ба ылау
E) +зара байланысты жəне зара тəуелді элементтер жиынтығы
F) Мəліметтерді жинау, талдау жəне бас ару
G) Статистикалы мəліметтерді талдау
23. +німді тарату %рдісін бас аруға аудит ж%ргізу ма сатында ж%ргізілетін
панельдік зерттеуді нəтижелері:
A) Тауарлар мен ызметтерді т#тыну
B) Т#тынушыны мір с%ру стилін аны тау
C) +ткізуді бас ару
D) ,алаулы бағалар, орама жəне нім т%рлері
E) +ткізу к рсеткіштері
F) Сауда делдалдары туралы а парат
24. К п лшемді статистикалы талдаудағы зара тəуелді айнымалылар
%шін олданылатын əдістерді жіктелуі:
A) К п лшемді шкалалау
B) Кросс-табуляция
C) Дисперсиялы жəне коварияциялы талдау
D) Бір лшемді дискриминантты талдау
E) К п лшемді кластерлік талдау
25. Маркетингтік а паратты талдау ж%йесіні негізін #райтын
статистикалы банк келесідей мағына береді:
A) Мəліметтер базасы
B) Мəліметтерді зара тəуелділігін аны тау əдістері
C) Статистикалы
деуді азіргі заманғы əдістеріні жиынтығы
D) Мəліметтерді шынайылығын дəлелдеу əдістері
E) Математикалы формулалар жиынтығы
Маркетингтік зерттеу
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