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
5B051000

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Мемлекеттік бас ару теориясы

«Мемлекеттік жəне
жергілікті бас ару»

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Мемлекеттік бас ару теориясы
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
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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. Адамны сатып алудағы та дауына əсер ететін психологиялы фактор:
A) Ынталандыру
B) Рухани
C) Ме геру
D) -аржылы
E) -абылдау
2. Нары ты мінез- $лы ты ағида негізінде сегменттеу сипаттайды:
A) Т$тынушылар əдет -ғ$рпын
B) Т$тынушыларды тауарды пайдалану ар ынын
C) Т$тынушылар санын
D) Адамдарды т$лғалы сипаттамаларын
E) Адамдарды мір с&ру бейнесін
3. Нары ты психографиялы ағидамен сегменттеу сипаттайды:
A) Адамдарды т$лғалы сипаттамаларын
B) Адамдарды мір с&ру бейнесін
C) Т$тынушылар тəртібін
D) Халы ты орналасу тығыздығын
E) Халы ты кəсіп т&рі мен табыс де гейін
F) Халы санын
G) Т$тынушылар əдет -ғ$рпын
4. Тауарды мірше дік циклі кезе і:
A) -$лдырау жəне нары тан кету
B) Нары а ену
C) Нары тан кетпеу
D) Нары та $лдырамау
E) Нары тан жедел кету
5. Тауар ассортиментін сипаттайтын к рсеткіштер:
A) ассортимент тере дігі
B) ассортиментті амтылуы
C) ассортимент к лдене і
D) ассортимент саны
E) ассортиментті айталанбауы
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6. Тарату арналарыны буыны:
A) Делдал
B) Шағын к терме саудагер
C) Сатып алушы
D) Жабды таушы
E) Б лшек саудагер, к терме саудагер
F) 4ндіріс
G) 4ндіруші, т$тынушы
7. Шетелдік нары та німді жылжытуды басты $рамдастары:
A) 4зіндік жылжытулар
B) Делдал ар ылы сату
C) Жанама сату
D) К терме сату
E) Келісім шарттар
F) Арналармен сату
8. Халы аралы маркетингті
A) халы аралы орта
B) мегаорта
C) мəдени орта
D) экономикалы орта
E) нары ты орта
F) медиаорта
G) саяси- $ ы ты орта

арастырылатын негізгі орталары:

9. Ремаркетингке байланысты маркетингті міндеті мен ма саты:
A) жа а нысаналы нары ты табу
B) тауарды сатуды шектеу
C) жа а нары а сəйкес тауар асиетін згерту
D) бағаны кенеттен к теру
E) жарнаманы азайту
F) коммуникацияны тиімді ж&ргізу
10. Маркетингті негізгі олданысы аспектісі:
A) шаруашылы ызметі ретінде
B) экономикалы &рдіс
C) баға икемлілігі
D) сегменттеу принциптері
E) нары $рылымы
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11. Шығу мерзіміне байланысты а паратты т&рлері:
A) аны тамалы а парат
B) кепілдемелік а парат
C) эпизодты ауы -ауы а парат
D) хабарламалы а парат
E) т$ра ты а парат
F) нормативтік а парат
G) бастап ы а парат
12. А параттарды
A) бастап ы
B) хабарламалы
C) т$ра ты
D) екінші реттік
E) реттелген
F) аны тамалы
G) туынды

делуіне байланысты т&рлері:

13. Географиялы ағида бойынша баға белгілеу:
A) -$рамына жеткізу шығындарын кіргізе отырып бірегей баға бекіту
B) Бəсекелестердi санына жəне к&шiне байланыстырып баға бекіту
C) Мемлекетті баға бекітуі
D) 4нім ндірілген жерде франко-вагон бағасын бекіту, м$нда тапсырушы
тасымалдау шығындарын зі т лейді
E) Нары ерекшелігіне байланыстырып баға бекіту
F) Делдалды баға тағайындауы байланысты
14. Тауарлы белгіні т&рі:
A) фирманы аты
B) фирма символы
C) фирма белгісі
D) фирма əн$раны
E) тауар лицензиясы
F) франшиза
15. Маркетингтік коммуникацияны тиімділігін арттыру шарттары:
A) делдалдарды ызметін бас арып отыру
B) тауарды ерекшелігін есепке алу
C) бəсекелестерді тауарына $ сас тауарлар шығару
D) к зделген шараларды ж&йелі т&рде орындау
E) т$тынушыларды жасын есепке алу
F) тауарды мірлік кезе дерін есепке алу
G) тауар мен ызметті бағасын т мендету
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16. Д&кенсіз б лшек сауданы ж&ргізу жолдары:
A) сауда автоматтары ар ылы сауда ж&ргізу
B) комивояжер ар ылы сауда жасау
C) жеткізіп беру ар ылы сауданы $йымдастыру
D) т$тынушыны &йінде тікелей тауар сату
E) тікелей тауар ткізу əдістерін олдану
17. Компанияны ма сатына байланысты жарнаманы т&рлері:
A) а паратты жарнама
B) к з жарнамасы
C) тауар жарнамасы
D) ата жарнама
E) эмоционалды жарнама
F) тікелей жарнама
18. Жылды жоспарларды орындалуын ба ылауды негізгі $ралдары:
A) Кадрларды талдау
B) -аржыларды талдау
C) -олда бар аражатты талдау
D) Нары &лесін талдау
E) Шығындарды талдау
F) Маркетинг бюджетін талдау
19. Маркетингті стратегиялы жоспарлауыны бірінші кезе і:
A) Миссия та дау
B) Жоспарларды ж&зеге асыру
C) -ыс а мерзімді жоспар $ру
D) Нəтижелерді ба ылау
E) Тактика та дау
F) Делдалдарды та дау
20. Маркетинг делдалдары:
A) маркетингтік ызметін ат аратын арнайы агентстволар
B) сауда делдалдары, аржы-несие мекемелері
C) к терме саудамен айналысатын жеке т$лға
D) б лшек саудамен айналысатын сауда орталы тары
E) нары сиымдылығын зерттеу бағытындағы ызметтер
F) нары ты сегменттеу бойынша фирмалар
G) сатып алушыларды арнайы топтары
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21. Американды ғалым Д.Шварцты адамды сатып алуға итермелейтін
эмоционалды себептер:
A) з арты шылығын к рсету &шін сатып алу
B) сапалы, тиімді болғанды тан сатып алу
C) сəндікке ие болу, оғамда з орнына ие болу &шін сатып алу
D) билікке, беделге ие болу, білімділігін $лғайту &шін сатып алу
E) жарнамасы жоғары де гейде болғаны &шін сатып алу
F) оғамдағы жағымсыз жайлардан арылу &шін сатып алу
22. Жа а тауарды сатып алушыларды , т$тынушы ретіндегі т&рлері:
A) « $мартушылар», « арсы болушылар»
B) «жа таушылар», «прогресшілер»
C) «мода уушылар», «беделділер»
D) «жиі келушілер», «к ілді клиенттер»
E) «прогресшілер», «к&мəнданушылар»
F) «к терме саудагерлер», «б лшек саудагерлер»
23. Бағаны ба ылауға байланысты бəсекелік ортаны т&рі:
A) бағаны фирма ба ылайтын орта
B) бағаны мемлекет ба ылайтын орта
C) демократиялы т$рғыдан баға белгіленетін орта
D) бағаны нары ба ылайтын орта
E) бағаны б лшек саудагерлер ба ылайтын орта
24. Маркетинг аржысын аны тау &шін олданылатын «-олда бар аржы»
əдісіні кемшіліктері:
A) т$тынушыларды зертеу ж$мыстары ж&ргізіледі
B) тауарды жылжытуға ажетті де гейде к іл б лінбеуі
C) фирма ма саты мен шығыны арасындағы байланыс ескерілмейді
D) тауарды жарнамасы жеткілікте т&рде ж&ргізіледі
E) тауарды жетілдіруге жеткілікті к іл б лінбеуі
F) т$тынушыларды талап-тілектері арастырылады
G) кəсіпорынны ызметкеріне к іл б лінеді
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25. Эванс жіктемесі бойынша, ызмет к рсетушіні е бек сипатына
байланысты т&рлері:
A) материалды ызметтер
B) дене е бегі ар ылы берілетін ызметтер
C) білім саласындағы ызметтер
D) тікелей берілетін ызметтер
E) автоматтандырылған ызметтер
Маркетинг
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Жабы экономикада:
A) Таза экспорт кемиді
B) Корпорациялар пайдасы седі
C) Жиынты шығындар т$ра ты
D) Таза экспорт импорт а те
E) 4німдер экспортталмайды
F) Таза экспорт н лге те
G) Таза экспорт седі
2. леуетті (потенциалды) ЖІ4:
A) 4ндіріс уаттарын 100% олданып ндірілген нім
B) Номиналды ЖІ4-ге кері пропорционал
C) Барлы елдерде бірдей шама
D) Бағалар де гейінен тəуелсіз
E) Теріс шама
3. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелері:
A) Баға де гейі
B) Е бек німділігін арттыру
C) Жала ы м лшері
D) 4ндіріс шығындарыны $рылымы
E) Жекеленген т$тынушыларды іс-əрекеті
F) 4ндіріс тиімділігін арттыру
4. «Ағын» айнымалысы:
A) Бір жылдағы ж$мыссыздар саны
B) Бір жылдағы ж$мыстан айырылғандар саны
C) Мемлекеттік арыз м лшері
D) -олданылатын капитал к лемі
E) Т$тынушы м&лкі
F) Бюджет тапшылығы
5. Табыстар əдісі бойынша ЖІ4 есептеуде олданылады:
A) Капиталға пайыз
B) Жала ы
C) Импорт
D) Тауарлар мен ызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
E) Жалпы жеке инвестициялар
F) Т$тыну шығындары
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6. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Бағалар де гейіні згеруі
B) Импортты тауарларды сатып алу салдары
C) А ша айналысыны жылдамдығы
D) Байлы салдары
E) Пайыз м лшерлемесіні салдары
7. =лтты банк а ша $сынысын азайтса:
A) AD исығыны аралы кесіндісінде
B) IS исығында
C) -ыс а мерзімдік кезе де баға де гейі икемсіз
D) AS исығыны аралы жəне классикалы кесінділерінде
E) AD исығыны кейнсианды кесіндісінде
F) Жиынты с$ранысты ыс аруы бай алады
G) LM исығында
8. Т лем балансыны к$рамды
жататындар:
A) Бір жа ты трансферттік т лем
B) Алтын оры
C) Портфельдік инвестиция
D) Шетел активіндегі згеріс
E) Инвестициядан таза табыс
F) -ор жинау
G) Тауар экспорты

б лігі ағымдағы операция шотына

9. AD исығына атысты ате т$жырымдар:
A) AD исығы т мен о ға бағытталған
B) -ыс а мерзімде AD исығы к лдене сызы
C) Бағалы факторлар AD исығын о ға жəне солға жылжытады
D) AD исығыны бойымен жылжу жиынты с$ранысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
E) AD исығы Р мен > арасындағы тура тəуелділікті бейнелейді
10. =сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
B) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
C) Жиынты с$раныс исығы солға-т мен жылжиды
D) Ж$мысбастылы т мендейді
E) Баға да, нім к лемі мен ж$мысбастылы та седі
F) 4нім к лемі т мендейді
G) Баға седі
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11. Кейнстік &лгіде:
A) Фискалды саясат макроэкономикалы т$ра тандыруды е тиімді
$ралы
B) Макроэкономикалы саясат белсенді
C) Негізгі те деу MV = PY
D) Макроэкономикалы саясат пассивті, себебі экономика т$ра ты
E) Толы ж$мысбастылы зі орнайды
F) Монетарлы саясат макроэкономикалы т$ра тандыруды е тиімді
$ралы
12. Пайыз м лшерлемесі т мендегенде:
A) Т$тыну шығындары да, ор жинау да седі
B) Т$тыну шығындары жəне ор жинау згермейді
C) К&тілетін пайдалылы м лшері т мендейді
D) Тауарға с$раныс $сыныстан жоғары болады
E) Инвестициялар жоғары болады
13. Санды а ша териясыны негізі:
A) А шаны $ндылығы $лтты валютаны т лем кабілеттілігін
амтамасыз ететін алтын мен шетел валюталарыны к лемімен
аны талады
B) Экономикадағы а ша к лемі тауарлар бағасыны де гейін аны тайды
C) А ша - б$л əрбір елдегі тарихи алыптас ан жəне мемлекетті за ымен
бекітілген а ша айналысын $йымдастыру формасы
D) А шаны к$ндылығы нары тағы ресурстар мен факторларға с$раныс
пен $сынысты ара атынасымен аны талады
E) Экономикадағы а ша к лемі тауарлар бағасыны де гейін аны тайды,
ал а ша массасыны су ар ыны инфляция ар ынын тудырады
14. А ша с$ранысын аны тайтын негізгі факторлар
A) Табыс дəрежесі
B) Процент ставкасы
C) Т$тыну дəрежесі
D) Мемлекеттік шығындар
E) А ша айналымыны жылдамдылығы
15. А ша-несие саясатыны $ралы:
A) Алтын оры
B) Міндетті резервтер нормасыны згеруі
C) -$нды ағаз
D) Несие беру лимиті мен пайыз м лшерлемесін тікелей реттеу
E) Сертификат
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16. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н&ктелерде:
A) Игіліктер нарығында арты шылы
B) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс арты
C) А ша $сынысы оны с$ранысынан к п
D) Игіліктер нарығында тапшылы
E) =лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
F) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс $сыныстан к п
G) =лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
17. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Жина тарды азаюы
B) Мемлекеттік шығындарды суі
C) Т$тынушы шығындарыны суі
D) Инвестициялы шығындарды суі
E) Салы тарды азаюы
F) Салы тарды к беюі
18. Ж$мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Ж$мыссызды ты т$ра ты де гейі
B) Фрикционды жəне $рылымды ж$мыссызды сомасы
C) Циклды жəне $рылымды ж$мыссызды тарыны айырмасы
D) Циклды жəне $рылымды ж$мыссызды сомасы
E) Фрикционды жəне циклды ж$мыссызды сомасы
19. Инфляция кезінде:
A) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
B) Ж$мыссызды дейгейі артады
C) Атаулы пайыз м лшерлемесі на ты пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
D) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
E) -арыз алушы $тылады, арыз беруші $тады
F) Адамдарды на ты табыстары седі
20. Экономикада 1 тоннасына 100 доллар бағамен 10 тонна бидай жəне 1
станокты бағасы 500 доллар болатын 2 станок ндіріледі деп
жорамалдайы . Сонда б$л елді Ж=4 -і те болады:
A) 1000
B) 500
C) 500 ⋅ 2+ 100 ⋅ 10
D) 20
E) 2 000
F) 1000 +1000
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21. Инфляция мен ж$мыссызды арасындағы зара байланыс:
A) Ж$мыссызды седі, инфляция да седі
B) Лаффер исығында к рсетілген байланыс
C) Тікелей байланыс
D) Ж$мыссызды т мендейді, инфляция седі
E) Тура байланыс
F) Кері байланыс
G) Филипс исығында к рсетілген байланыс
22. Ағымдағы операциялар бойынша -аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Тапшылы аржыландырылады
B) Экспорт к лемі $лғайтылады
C) Экспорт к лемі ыс артылады
D) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
E) Импорт а салы салынады
F) Экспорт аржыландырылады
G) Фиксалды саясат ж&ргізіледі
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д$рыс:
A) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
B) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді $райды
C) =лтты жина а ша инвестицияға те болады
D) Таза экспортты м лшері $лтты кіріске тəуелді
E) Сауда балансыны сальдосы міндетті т&рде н лге те
F) Импортты м лшеріне тəуелді
G) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
H) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
24. Валютаны еркін айналым бағамы əдісіні кемшіліктері:
A) Экспорт к лемін ыс арту
B) Белгісіздік жəне сауданы нашарлауы
C) Резервтерді олдану
D) Сауда жағдайы
E) =лтты валютаны $нсыздандыру
F) Т$ра сызды
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25. Т$рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т$ра ты
жағдайда д$рыс т$жырымдама:
A) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі $лғая т&седі
B) Экономикаға инвестиция тарту $лғая т&седі
C) Бір ж$мысшыны жина тауы бір ж$мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
D) Жиынты $сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
E) Капиталмен арулану етілуі неғ$рлым жоғары болса, инвестиция
к лемі соғ$рлым жоғары болды
F) Ж$мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
G) Бір ж$мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т$ра сыз
болып алады
Макроэкономика
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Менеджмент
1. Ж&йе шекарасы ар ылы сырт ы ортадан енетін объектілер:
A) Мəліметтер
B) Со ғы нім
C) 4нім мен ызмет
D) Мəліметтер мен со ғы нім
E) Материалдар
F) Пайда жəне энергия
G) Энергия
2. Кəсіпорын басшысыны жеке адамдармен а парат алмасудағы
кедергілер:
A) Мəліметтерді д$рыс делмеуі
B) Дене т$рысы мен с з ырғағына зер салу
C) Т&сініп, $ғынуға атысты кедергілер
D) Вербалсыз кедергілер
E) Мəліметті тым к п келуі
F) Хабарды б$рмалануы
3. =йымдастырылуына арай шешімдерді т&рлері:
A) Жекелей
B) Сырт ы
C) К&нделікті
D) Ішкі
E) Перспективалы
F) Жедел
4. Тиімді менеджментте стратегияны жасау &шін пайдаланылатын
озғаушы к&штер:
A) Табиғи ресурстарды молайту
B) Ғылыми-зерттеу
C) Технологияны ойластыру
D) Е бекті $йымдастыру
E) Материалды -техникалы амсыздану
F) Талдау ж&ргізу
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5. Бірінші ажеттілікке жататындар:
A) Тама
B) Табыс а жету
C) -ажетсіну
D) >йірсектік
E) Билік ету
F) 4зін $рметтеу
6. Менеджмент кітабыны авторлары:
A) М.Х. Мескон
B) Ф.Хедоури
C) Ф.Герберг
D) Д.Маккеланд
E) П.Лоулер
F) М.Альберт
7. Дау жанжалды т&рлері:
A) Жеке адам мен топ арасындағы дау -жанжал
B) Жеке адамны дау-жанжалы, топ аралы дау-жанжал
C) Жоспарсыз
D) Нəтижесіз
E) Нəтижелік
F) Жоспарлы
8. =йымда келіспеушілікті тиімді бас ару &шін:
A) келіспеушілікті андай т&рлері болатынын білу керек
B) танымды келіспеушілік алай пайда болатынын білу керек
C) т$лға аралы келіспеушілікті алай жоюға болатынын білу керек
D) келіспеушілікті алай жоюға болатынын білу керек
E) келіспеушіліктер алай пайда болатынын білу керек
F) топ ішіндегі келіспеушілікті алай жоюға болатынын білу керек
9. "Классикалы мектепті " алыптасу алғышарттары:
A) Бірінші д&ниеж&зілік соғыс
B) Кəсіпода ты суі
C) 4ндірісті $лдырауы
D) =йымдар саныны суі, тауар мен ызмет к рсету нарығыны
E) Жоғары технологиялы німні мірге келуі
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10. "Жеті жарғы" за жина тарында мемлекетті бас ару ж ніндегі
пікірлерін мазм$ндаған аза ты к рнекті кілдері:
A) Абылай хан (1711-1781)
B) Тəуке хан (1680-1715)
C) Т ле би (1663-1756)
D) Кенесары хан (1802-1847)
E) Айтеке би (1682-1766) мен Абылай хан (1711-1781)
F) Абылай хан (1711-1781) мен Тəуке хан(1680-1715)
G) білхайыр хан (1693-1748)
11. Бас аруды теориясы мен тəжірибесіні
кезе дер:
A) 4ндірістік жəне неркəсіптік
B) Ғылыми бас ару
C) Ерте кезе , индустриялды кезе
D) Дамушы кезе
E) Орта кезе
F) А паратты кезе
G) Ж&йелеу кезе і

дамуына

з

атысты тарихи

12. А парат-бас ару ж&йесін жобалау кезе дері:
A) Мəліметті деу процесін жобалау
B) Ж&йе деректерін жетілдіру
C) Пайдаланушыларды ж&йені жобалауға атысуы
D) Бас ару ж&йесін жобалау
E) -ажетті мəліметтерді жинау
F) -ажетті жабды тарды дайындау
13. В.Зигерт пен Л.Лангты атап к рсеткен наразылы
ателері:
A) 4рескел ба ылауға жол берме
B) Екі жа ты арым- атынасты белгіле
C) 4з орытынды ды іште са тама
D) Ба ылау а тығыспен шешілмеуі тиіс
E) Жасырын ба ылау реніш тудырады
14. Топ а кіруді басты себептері:
A) -$рамында болу сезімі
B) 4зара жəрдемдесу, тығыз арым- атынас
C) М лшері, $рамы
D) Бірін-бірі орғау, м&дделілік
E) М&дделілік, пайдаға жетуді жолдарын жеке іздестіру
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15. Теріс ы палды сипаты:
A) К термелеу əдісін олдану
B) Шығындарды азайтуға к&ш салу
C) Жазалаудан ауіптену
D) Тал ылаудан ауіптену
E) С гістен ауіптену
16. Творчестволы (шығармашылы ) ы палды сипаты:
A) Шығындарды азайтуға к&ш салу
B) Жа аша ж$мыс істеуге $мтылу
C) Жазалаудан ауіптену
D) К термелеу əдісін олдану
E) Тал ылаудан ауіптену
17. Басшы ж$мысыны стилі:
A) Бас ару ісін ж&зеге асыруды жиынты тəсілдері
B) Шешім абылдау
C) Ж$мыскерлер мен е бек $жымына ы пал ету
D) Бас ару ызметін орындау процесінде əрекеттерді &йлестіруді
амтамасыз ету
E) -ызметкерлерге тапсырма беру əдісі
18. Билікті негізі формалары:
A) за ды билік
B) мəжб&р етуге негізделген билік
C) айшылы а негізделген билік
D) коммуникацияға негізделген билік
E) а паратты билік
19. Жеке билік – бағынушылар жағынан билік иесіне:
A) аянбай ызмет ету
B) жанжал к рсету
C) сенімсіздік білдіру
D) билік к рсету
E) жағыну
20. Шешім шығару барысында алынған мəліметтерді талдаған кезде
олданылатын тəсілдер:
A) Индуктивтік жəне дедуктивтік орытындылау жасалынады
B) Жекелей ба ылау ж&ргізіледі
C) Тиімді н$с аларды та дап алу
D) рт&рлі дəлелдеу тəсілдері олданылады
E) Сапалы мəліметтерді зерттеу &шін логикалы амалдар олданылады
F) Е олайлы шешімді та дап алу
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21. Жарнама шараларыны жоспарына жататыны:
A) Нары ты зерттеу
B) Жарнаманы тікелей тиімділігін дəл аны тау
C) Жарнама аржыларын бағалау
D) Жарнама нау андарын ткізу
E) К рмелер мен экспозицияларға атысу
F) Бəсекелестер ж$мсаған аржыны аны тау
G) К&нделікті жарнама шараларын ткізу
22. Жарнама бюджетін аны тауда олданылатын тəсілдер:
A) Тиімділікті болжалдау
B) 4тімділікті жабуды талдау
C) Бəсекелестер ж$мсаған аржыны аны тау
D) Капиталға ажеттілікті аны тау
E) Жарнама аржыларын бағалау
F) Деректерді талдау
G) Айналым пайызын аны тау
23. =йымдарды механистикалы т&рлеріні шарттары:
A) бас ару ж&йесін $йымдастыру
B) е бека ы ынталандырады
C) ажетті ж$мыскерді болуы
D) ж$мысты лшеуге болады
E) бас ару объектісі мен субъектісі арасындағы байланыстарды
$йымдастыру
F) бас ару субъектісіні ішіндегі байланыстарды $йымдастыру
G) əр ж$мыскерді з р лін білуі
24. =йымдарды механистикалы т&рлеріні сипаттамалары:
A) ж$мыс ереже бойынша ж&ргізіледі
B) жоспарды $ру
C) ажетті ж$мыскерді болуы
D) ж$мыстар мамандандырылған
E) ынталандыруды ж&зеге асыру
F) əр ж$мыскерді з р лін білуі
G) əр ж$мыскерді жоспарын білуі
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25. Топтағы іс-əрекетті т&рлері:
A) Мəліметтерді алу, пікір айту, тал ылау, &йлестіру
B) К термелеу, лшемдерді белгілеу, орындаушылы
C) Ынталандыру, бейресми топтарды ж$мсын &йлестіру
D) Бейресми топтарды тиімді бас аруға $мтылу
E) -адағалау мен ба ылауды к&шейту
F) Мəлімет жинау, ресми топтар $ру
G) Мəліметтерді жинау
Менеджмент
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Мемлекеттік бас ару теориясы
1. Мемлекеттік бас аруды негізгі к рсеткіштері
A) -$нды жəне бағалы
B) леуметтік-экономикалы
C) О тайлылы
D) Макроэкономикалы
E) Микроэкономикалы
F) Санды , сапалы жəне салыстырмалы
2. -$ ы ты мемлекеттi
ж&ргізіледі
A) мемлекеттiк
B) а паратты
C) айма ты
D) азаматты
E) халы аралы

алыптасуы бір уа ытта тек &ш де гейде

3. -азiргi кезе ге тəн мемлекеттi оғамды функциясы
A) экономика жəне əлеуметтiк саланы дамуын амтамасыз ету
B) оғамды мiрдi за талаптарына сəйкес реттеу
C) егемендiк
D) сырт ы
E) əлеуметтiк
F) оғамды тауарлар ндiрiсі
G) iшкi
4. Мемлекеттiк шешiмнi басты сипаттамалары
A) шешiмнi а паратты амтамасыздығы
B) жариялылы
C) ашы ты
D) уа ытылы болу
E) табандылы
F) а и атты
5. Мемлекеттiк бас ару келесі ағидаттарға негiзделген
A) Дара басшылы
B) К пшілікті бас аруға атыстыру
C) Демократизм
D) Объективтілік
E) =лттарды те $ ы тығы
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6. Мемлекеттiк бас ару ж&йесіндегі осал ы ызметтер
A) Жабды тау ызметтері
B) Айма ты ызметтер
C) Тiкелей ызметтер
D) К лдене ызметтер
E) Провинциал ызметтерi
7. Бас арушылы ызмет
A) Салалы де гейдегi ызмет
B) леуметтiк-психологиялы $былыс
C) Халы аралы де гейдегi ызмет
D) лемдiк де гейдегi ызмет
E) -олданбалы сипатты $былыс
F) Аума ты де гейдегi ызмет
8. Мемлекеттiк шешiмдер мазм$ны бойынша келесi т&рлерге
классификацияланады:
A) ыс а мерзiмдi
B) саяси
C) жедел
D) ма ызды
E) саяси
F) $йымдастырушылы
G) əкiмшiлiкті
9. Федерациялы мемлекет белгiлермен сипатталады:
A) Федерациялы - аума ты б лінуі
B) Федерациядағы азаматты екі т&рде р$ сат етіледі
C) кiмшiлiк-аума ты бiрлiктерiне б ліну
D) =лттарды к птігі
E) Федерацияны $райтын мемлекеттік бюджет, оны те
субьектілері болып табылады

$ ылы

10. Конституциялы демократиялы мемлекеттi т$жырымдамасы XVIIIXIX ғасырдағы теоретиктердi е бектерiнде алыптас ан:
A) А.Смитті
B) К.Марксты
C) Н.Кареевті
D) А.Пушкинні
E) Дж. Локты
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11. Мемлекеттiк бас аруды за
талаптар:
A) за ға с&йенген нормаларды
B) за ға с&йенген нормаларды
C) за ға с&йенген нормаларды
D) за ға с&йенген нормаларды
E) за ға с&йенген нормаларды

ға с&йенген реттеудi пiшiн к рсетiлетiн
б&тiндiгi
жедел имылдаушылығы
орны тылы жəне т$ра тылығы
абылдануын уа ытылы болу
толы ты жəне iшкi келiсушiлiгi

12. За дарды абылдайды:
A) Жоғары за -шығарушы орган
B) Президент жəне >кімет
C) >кімет
D) Жоғары за -шығарушы орган немесе референдум
E) Тек ана халы
F) Референдум
G) Президент
13. кiмшілік- $ ы ты реттеу механизмі т мендегідей
алыптасады
A) Нормативтiк $жаттар
B) Б$йры тар
C) Жарлы тар
D) Ерiк бiлдiруде бiржа тылы
E) 4кімдер
F) 4кімдерге $ ы субъектiлерiнi бағыныштылығы
G) Келiсiм-шарттар
14. Мемлекеттiк бас ару субъектісіне
əдiстерi
A) Орталы тандырылған реттеу
B) Бағалы реттеу
C) Нормативтiк реттеу
D) Орталы сыздандырылған реттеу
E) Субсидиарлы реттеу

атысты

$ралдардан

$ ы ты

15. Бюрократияны ызметінде а ауларды пайда болу себептерi
A) Жариялылы ты жо тығы
B) Орталы тандырылғанды
C) Авторитарлы
D) 4те тиiмдi шешiмдердегi ызығушылы ты жо тығы
E) Ж&ргізілетін реформаларға бюрократияны ызы паушылығы
F) Бас арушы мамандарды жо тығы
G) С з бостандығыны болмауы
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16. Демократияны негізгі сипаттамалары:
A) оғам мен мемлекетті те $ ы жағдайы
B) те $ ылы азаматтар, оғам мен мемлекетті те
C) халы ты əлеуметтік жағдайы
D) бас бостандығынан айырылған азаматтар
E) на ты адамдар жиынтығы
F) функционалды - $ ы ты жағдайы

$ ы жағдайы

17. Мемлекеттік бас аруды тиімділігі мен сапасы:
A) =йымды потенциалға байланысты
B) Дайынды сапасына
C) К&ш жігеріне
D) Халы ты территориялы б лінуіне
E) -$рылымына байланысты
F) Персоналдар саныны суіне
18. Сенат депутаттары $ралады
A) Республиканы кəмелетке толған азаматтары жасырын дауыс беру
ар ылы
B) Республика азаматтарыны ашы дауыс беруі ар ылы
C) Парламент депутаттарыны шешімімен
D) р облыс əкімдері з кілдерін тағайындайды
E) Он бес депутатты Республика Президенті тағайындайды
F) р облыстан, республикалы ма ызы бар аладан екі адамнан
G) -аза стан Республикасыны астанасынан екі адамнан
19. -аза стан Республикасыны Президентін сайлайды
A) Елдегі əлеуметтік-экономикалы ахуалға байланысты
B) бес жыл мерзімге
C) Республика Парламентіні депутаттарыны ашы дауыс беруі ар ылы
D) За да белгіленген мерзім ая талғаннан кейін
E) Т рт жыл мерзімге
F) жеті жыл мерзімге
G) Республиканы кəмелетке толған азаматтары жасырын дауыс беру
ар ылы
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20. Мемлекеттік бас аруды оғам дамуындағы ай ындылығы:
A) бағынушыларға деген басшыны к з арасын алыптастырады
B) оғам міріндегі салалалар мен жеке тарма тарды ерекшелігін
ай ындайды
C) мемлекеттік ызметкерлерді оғам мен мемлекетке атынасын
нығайтады
D) за дылы ты міндетті т&рде есепке алынуын болжайды
E) басшыны ж$мыс мəдениетін байытады
F) экономикалы , $рылымды табу, оны əсері мен бас ару тəжірибесінде
нəтижелі формаларын олдануы
21. Мемлекетті азіргі заманғы эволюциялы этапын сипаттайды:
A) федеративті процесті ке ейтілуі
B) мемлекет еркін адамдарды бірлестігі $руды ж&зеге асырды
C) халы мемлекеттік билікпен келісім шарт а отырып, саяси процеске
араласты
D) билеу мен билік ету атынастары бар мы ты монархты билік
E) конфедеративті процесті ке ейтілуі
F) федеративті жəне конфедеративті процесті ке ейтілуі
22. -$ ы ты мемлекет $ру:
A) əлеуметтік субъектілерді оғамдастығын $рады
B) за дарды орындалуын $йымдастырады
C) дамуды бірнеше кезе дерін амтиды
D) мемлекеттік органдардан, лауазымды т$лғалардан, оғамнан, халы тан
байсалдылы пен к&ш-жігерді талап етеді
E) əлеуметтік арым- атынастар мен институттарды оғамдастығын
$рады
23. Мемлекеттiк бас аруды
A) демократизм
B) а и ат
C) тиiмдiлiк
D) объективтiк
E) лояльды
F) амтамасыз етілгендігі
G) &немдiлiк

ағидалары:
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24. Мемлекеттiк бас аруды ж&йелеу ағидасы:
A) техникалылығы
B) экономикалығы
C) орталы сыздандырылған
D) саясилығы
E) орталы талған жəне орталы сыздандырылған
F) т&рлiлiгі
25. Азаматты оғам ағидалары:
A) делген жоба сəйкес мəліметтермен бірге сараптама б ліміне
ж нелтеді
B) жергілікті ат ару органдарына есеп беру ар ылы
C) барлығыны за мен сот алдында те дігі
D) т$лға, оғам мен мемлекетті ызығушылы балансы мен
жауапкершілігіні &йлесімділігі
E) əкімшілік отырыс а кіргізілетін мəліметтерге, керек жағдайда, осымша
а паратты мəліметтер дайындалады
F) мəліметтермен бірге жоба дайындалады
G) азаматтарды $ ы тары мен босатанды тарына ол жетімділігі
H) əкімшілік жобалы актісін дайындайды
Мемлекеттік бас ару теориясы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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