рметті студент!

2018 жылы « леуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес - 3»
бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у
жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.

пəндері бойынша кестеде

Маманды
шифры

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5B050700

«Менеджмент»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Маркетинг
4. Менеджмент

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Маркетинг
4. Менеджмент

2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші &шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
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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

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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Экономика ағидалары
1. Экономика з алдына ғылым болып е алғаш т мендегідей атпен
шы ты:
A) Экономикалы теория
B) Теориялы экономия
C) +олданбалы экономика
D) Экономикс
E) Шаруашылы ты мемлекеттік бас ару нері
2. -ндiргiш к&штердi элементтерi:
A) бас ару жəне а паратты ж&йелер
B) ндіріс- $рал жабды тары
C) е бек заттары
D) тауарлар, німдер
E) капитал, е бек
F) ж$мыс к&ші
3. Ерекше экономикалы за дар дегенiмiз:
A) Шаруашылы ты ж&ргiзуге байланысты туындайтын за дар
B) Меншік $ ы тарындағы м$раға алдыру
C) леуметтік- ндiрiстiк атынастарды дамуын бiлдiредi
D) Шекті пайдалы асиеті
E) К&нделікті іс-əрекетке байланысты ережелер
F) Индустриялды шаруашылы ты ж&ргізу
G) Шаруашылы ж&ргiзудi на ты-тарихи формаларыны за ы
4. Т мендегі т$жырымдаманы д$рысы:
A) экономикалы за дар объективті т&рде əрекет етеді, адамдар оларды
танып-біліп, з тəжірибесінде пайдаланады
B) экономикалы за дар табиғи за дардан ерекше ызмет етеді
C) табиғат за дарына $ сас
D) экономикалы за дар адам санасына тəуелді, адамдар оларды
белгілейді
E) экономикалы жəне табиғат за дары
F) экономикалы за дар адамдарды еркі мен алауынан тыс з- зінен
пайда болады
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5. Рынок $ғымын т&сіндіруге болады:
A) Экономикадағы монополистік кəсіпкерлік еркіндігі
B) -ндiрiс факторларына меншiк т&рлерiнi к птiгi
C) Шектеулі ресурстарды тиімді пайдаланудағы $дайы ндірістік
атынастар
D) Т$тынушылар мен ндірушіліерді зара байланысын ж&зеге асыратын
орын
E) -ндірістік атынастарды реттелген ж&йесі
6. Монопсония нарығына сай жағдай:
A) бір сатушы мен бір т$тынушы
B) рыноктағы жалғыз кəсіпорынны айры ша билік ету $ ығы
C) бір сатушы жəне к птеген т$тынушылар
D) жеке фирмалар
E) рыноктағы бiр фирманы &стемдiк етуi
7. Экономикалы $былыстарды к рсеткiштерi:
A) шикізат
B) аржы $йымдары
C) айма ты орта
D) табиғи орта
E) экономикалы емес игілік
F) табиғи ресурстар əлеуметі
8. Монопсония рыногына тəн жағдай:
A) аздаған сатып алушы к птеген сатушыға арсы
B) бір ғана сатушы жəне сатып алушы
C) бір сатып алушыға арсы к п сатушылар
D) атысушылар саны к п жəне нары а ену еркіндігі
E) рынокта бір ғана сатып алушы
9. Еріксіз бəсеке:
A) т$тынушылар $ ы тарын са тау
B) тауарды сырт ы пішінін к шіру
C) з еркімен біреуді тауар белгісін олдану
D) бəсекелестікке т&сетін тауарды сапасын жа сарту
E) тауарды еркін ткізілуі
F) экономикалы ызметті еркіндігі
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10. ЖІ-:
A) $лтты белгісіне арамастан белгілі бір елді аумағында орналас ан
кəсіпорындармен ндіріледі
B) барлы кəсіпорындармен ндіріледі
C) елді ішінде де, сыртында да елді барлы тауар ндірушілерімен
ндіріледі
D) макроэкономикалы к рсеткіштерді бірі, бір жылда елді ішінде осы
елге, сондай-а зге де елдерге тиесілі ндіріс факторларын пайдалана
отырып жасалынған т&пкілікті німні рынокты бағалармен белгіленген
жиынты ты $нын білдіреді
E) мемлекетті территориясындағы барлы ндірушілерді белгілі бір
кезе ішінде ндірген т&пкі тауарлары мен к рсеткен ызметтеріні
нары ты $нын білдіретін жиынты к рсеткіш
11. Макроэкономикадағы жиынты с$раныс:
A) мемлекеттік шығыстар мен кəсіпорындарды инвестициялы с$ранысы
B) жиынты с$раныс халы ты жиынты табысты белгілі бір де гейінде
жоспарлайтын тауарлар мен к рсетілетін ызметтерге ж$мсалатын
шығысыны де гейін к рсетеді
C) ел на ты сатып алушылы абілетіні к рсеткіші, яғни елдегі сатып
алушылар бағаны белгілі бір де гейінде сатып алғысы келетін тауарлар
мен к рсетілетін ызметтерді $нды т$лғадағы жиынты к лемі
D) мемлекеттік шығыстар
E) &й шаруашылығы мен кəсіпорынны инвестициялы с$раныстары
F) макроэкономикадағы барлы экономикалы субъектілерді с$ранысы
12. «-те к п м лшердегі а ша те аз тауар саныны артынан уалайды»
деген:
A) ндіріс шығыныны суінен пайда болған бағаны суі
B) німдердін жылжуы
C) жиынты $сыныс т$ра ты болғандағы жиынты с$ранысты суінен
пайда болған инфляция
D) $лтты ндірісті на ты к леміні $лғаюы
E) ндіріс к лемі мен бағаны пропорционалды т&рде згеретін жағдайы
F) баға мен ндіріс к лемі əр т&рлі бағыттарға арай згеретін жағдай
13. Фирманы $за мерзімді ызметі білдіреді:
A) барлы шығындар ауыспалы болатын кезе ді
B) ндіріс к&шіні згермейтін кезе ін
C) олданыстағы шикізат к леміні згеретін кезе ін
D) шығындарды т$ра ты болатын кезе ін
E) т$ра ты жəне ауыспалы шығындарды аны талу кезе ін
F) олданыстағы е бекті к лемі ғана згеретін кезе ді
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14. -ндіріс факторларыны нары тағы баға белгіленуі аны талады:
A) ндіріс факторларындағы бағаларды т$рғындарды а шалай
табысына əсер етпейді
B) ндіріс шығындарыны де гейі ресурстар бағасына тəуелді емес
C) ндіріс факторларындағы бағалар шығын де гейіне əсер етеді
D) ндіріс факторларындағы бағалар салалар мен фирмадағы
ресурстарды таратылуын аны тайды
E) ндіріс факторлары нарығы мемлекетпен реттеледі
F) ресурстарды бағасы нары тағы бəсекелестікпен аны талады
G) ресурстар бағасы т$ра ты емес
15. Капитал рыногы зіне осады:
A) инвестициялы тауарлар рыногын
B) неркəсіптік тауарлар мен ызметтер нарығын
C) т$тынушылар тауарлары рыногын
D) инвестициялы ызметтер нарығын
E) кітап німдеріні нарығын
16. А-К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) +арапайым ирек тəсіл
B) +арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
C) К&рделі ирек тəсіл, сілтесіздендіру тəсілі
D) К&рделі ирек тəсіл, к&рделі ирексіз тəсіл
E) Ирексіз к&рделі тəсіл
17. Ж8--ді есептегенде есептелмейді:
A) тауарлар мен ызметтерді мемлекеттік сатып алу
B) ндірістік емес келісімдер
C) пайыз бен табыс
D) мемлекеттік трансферттік німдер
E) амортизация
F) жала ы
G) со ғы німдер мен ызметтерді $ны
18. Экономикалы $былыстарды к рсеткiштерi:
A) Айма ты орта
B) Экономикалы емес игілік
C) +аржы $йымдары
D) -ндіріс факторлары мен ндіріс нəтижелері
E) Табиғи ресурстар əлеуметі
F) Шикізат
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19. Экономиканы мемлекеттік реттеу дегеніміз:
A) А ша массасы к лемін айта реттеу процесі
B) Экономикаға мемлекетті араласуыны негізгі бір формасы
C) Нары ты классикалы моделі
D) Экономикалы даму ар ыны мен де гейі жəне мемлекет
т$рғындарыны əл-ау аты
E) 8дайы ндірісті мəжб&рлі реттеу
F) Мемлекетті табысы мен ресурстарын б лу əрекеті
20. леуметтік саясатты ағидалары:
A) леуметтік жауапкершілік, əлеуметтік кепілдер
B) Регрессивті салы ты ойылым
C) Экономикалы əділеттілік
D) Экономикалы сім
E) леуметтік əділеттілік
F) Баға т$ра тылығы
G) леуметтік əріптестік
H) +оршаған ортаны орғау
21. Инфляция себептері:
A) оғамны саяси т$ра тылығы б$зылады, əлеуметтік шиеленісті
к&шейте т&седі
B) инфляцияны жоғарғы ар ынмен суі $за мерзімге жоспар жасауды
иын жолға ояды, кəсіпкерлерді тəуекелін сіреді
C) мемлекеттік бюджетті тапшылығы, яғни шығындарды т&сімдерден
асып жатуы
D) шет елді т$ра ты валютасына с$раныс седі, ол капиталды шет елге
ауысуына əкеледі
E) елді $лтты табысы мен байлығы оғамны əр т&рлі топтар арасында
айта б ліске т&седі
F) ндіріс шығындарыны суі, яғни шикізат материалдарды
шығындарыны суі
G) тауарлар мен ызмет ндіру к леміні ыс аруы
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22. Ж$мыссызды ты жағымсыз жағы:
A) ж$мыс к&шіні оры ндірісті $лғаюыны алғы шарты болып
табылады
B) тпелі инфляцияға əсер етеді
C) халы ты т$рмыс де гейіні т мендеуі
D) ж$мысбастыларды ж$мыстағы тəртібіні жоғарылауы
E) ж$мыссыздар саныны к беюі тауар мен ызметке с$ранымды
азайтады
F) жала ыны к бейту ж ніндегі кəсіпода талаптары алыптасады
G) ж$мыссыз адам ешнəрсе шығармайды, демек елді əл-ау аты да
жоғарыламайды
23. Банкті белсенді операцияларына жатады:
A) несие т лемдерін ба ылау
B) а шаларды алмастыру
C) алтын валюталы орды са тау
D) несие беру
E) несие т лемдерін есептеу
24. Жылжымайтын м&лікті кепілдікке алатын $за мерзімді а шалы несие:
A) $за мерзімдік ипотека
B) т$тынушылы несие
C) банктік несие
D) ыс а мерзімдік ипотека
E) инновацилы салы
F) коммерциялы несие
G) мемлекеттік несие
25. Еркін сауда саясаты – б$л:
A) Мемлекеттік шығындарды жəне салы салуды ойылымдарыны
к леміні згеруі
B) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
C) А ша $сынысыны к беюі, жиынты шығындар мен
ж$мысбастылы тарды к лемін к бейту &шін несиені арзандауы
D) Экспортты жəне импортты субсидияларды жəне квотаны болмауы
E) Шектелмеген сырт ы сауда саясаты
F) -німдерді сату мен əскери бағытталған $ралдар
G) Шетелдік бəсекеден $лтты экономиканы орғауға бағытталған
саясаты
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. +орлар:
A) Ел экономикасындағы капитал
B) Мемлекеттік бюджет тапшылығы
C) Мемлекеттік бюджет арты шылығы
D) Жыл со ындағы ж$мыссыздыр саны
E) Бір айдағы шетелден келген туристерді саны
F) Ағымдағы жылдағы ндірісті м лшері
G) Келесі айдағы стипендия сомасы
2. Ж$мыссызды ты себебі:
A) фирманы пайдасы суі
B) форманы жа саруы
C) психологиялы дамуы
D) ел экономикасыны т мендігі
E) е бек к&шіне деген с$ранысты тапшылығы
3. Жалпы $лтты нім:
A) Жалпы капитал ор салымыны $ныны осындысы
B) Ел ішінде жəне одан тыс жерлердегі ел резиденттері ндірген німді
есепке алады
C) Макроэкономикалы к рсеткіш
D) -ткізілген німдер мен ызметтерді осындысы
E) Т$тыну шығындарыны осындысы
F) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж&йесіндегі
орларды осындысы
4. На ты ЖІ- сипаты:
A) Атаулы ЖІ--мен бағалар индексіні атынасы
B) Номиналды ЖІ--нен əр ашанда &лкен
C) Меншіктен т&скен табысты ескереді
D) Т$ра ты бағадағы нім шығару к лемін аны тайды
E) р ашан Номиналды ЖІ--ге те
5. ЖІ- б$л:
A) -ндіріс факторларынан т&сетін табыс
B) Дайын тауарлар мен ызметтерді бір жылдағы нары ты $ны
C) Аралы німні нары ты $ны
D) +оғам əл-ау атыны к рсеткіші
E) Белгілі бір уа ыт аралығында ел резиденттері алған табысты
жиынтығы
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6. Шығындар əдісі бойынша жабы экономикадағы ЖІ- есептеуде
олданылатын агрегатталған шама:
A) <й шаруашылы тарыны т$тыну шығындары
B) Ренталы т лемдер
C) Фирмаларды инвестициялы шығындары
D) Жала ы
E) Меншіктен т&скен табыс
7. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Байлы салдары
B) А ша $сынысы
C) Импортты тауарларды сатып алу салдары
D) А ша айналысыны жылдамдығы
E) Салы м лшерлемесіні згерісі
F) Бағалар де гейіні згеруі
8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Фирмаларға салынған салы тар
B) Технологиядағы згерістер
C) Бағалар де гейі
D) А ша $сынысы
E) Ресурстарға бағалар
9. Классикалы &лгіге сай:
A) Жиынты $сыныс исығы тік сызы , о ға-солға жылжи алмайды
B) 8лтты ндірісті на ты к лемі əлеуетті де гейге жетпейді
C) Экономикадағы ж$мыссызды де гейі табиғи де гейіне сай келеді
D) Жиынты с$раныс де гейін ндіріс к лемі ай ындайды
E) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж$мыс істейді
10. Кейнсті арапайым мультипликатор &лгісі к рсетеді:
A) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
B) 1/1-b
C) Салы сіміні жина сіміне катынасын
D) ∆Y/∆G
E) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
F) 1/1-b(1-t)
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11. Кейнс кресі &лгісіндегі іс ж&зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) +ор жина тары іс ж&зіндегі инвестициялардан арты болады
B) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
C) Фирмалар т$тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
D) Жиынты с$раныс жиынты $сыныстан арты болады
E) Тауарлы материалды ор седі
F) Тауарлы материалды ор ыс арады
G) Фирмалар ндіріс пен ж$мысбастылы ты $лғайтады
12. Т$тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т&зуде:
A) Жина тау мен инвестициялар те дігі б$зылады
B) <й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес т$тыну
к лемін аны таймыз
C) <й шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне те болатын
н&ктелер аны талады
D) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
E) Жина тауды е &лкен де гейіне сəйкес н&ктелерді аны таймыз
F) <й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
G) Инвестициялы с$ранысты згеруі бай алады
13. А ша $сынысын азайту туралы шешім абылдау &шін 8лтты банк:
A) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м&мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м&мкін
C) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м&мкін
D) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м&мкін
E) А ша басып шығаруы м&мкін
14. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с$ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Экзогенді
B) Ескерту
C) С$раныс
D) Трансакциялы
E) Алыпсатарлы
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15. Коммерциялы банктердегі жалпы а ша массасы $лғаяды:
A) +$нды ағаздарды халы тан сатып ала бастаса
B) Орталы банкте з салымдарыны бір б лігін алса
C) Салым бойынша халы тардан олма- олсыз а ша алу ар ылы
ағымдағы есеп-шот з міндеттемелерін $лғайтса
D) Халы а $сынатын несиені к лемін $лғайтса
E) +$нды ағаздарды халы а сата бастаса
F) Салымдар бойынша олма– ол жəне олма- олсыз а шаларды т лей
бастаса
G) Ағымдағы есеп-шот бойынша з міндеттемелерін азайтса
16. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н&ктелерде:
A) 8лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
B) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс арты
C) Игіліктер нарығында тапшылы
D) Тауарлар мен ызметтерге $сыныс с$раныстан к п
E) 8лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
F) А ша $сынысы оны с$ранысынан к п
G) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс $сыныстан к п
17. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Салы тарды к беюі
B) Инвестициялы шығындарды суі
C) Т$тынушы шығындарыны суі
D) Жина тарды азаюы
E) Салы тарды азаюы
F) Мемлекеттік шығындарды суі
18. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Стагфляция
B) Дефляция
C) Инвестиция
D) Депрессия
E) Рецессия
F) Дефлятор
19. Толы ж$мысбастылы кезіндегі ж$мыссызды ты т&рлері:
A) Циклды жəне технологиялы
B) +$рылымды ж$мыссызды
C) Циклды жəне $рылымды
D) Фрикционды ж$мыссызды
E) Табиғи ж$мыссызды
F) Жасырын ж$мыссызды
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20. Ашы инфляцияны топтастыру, жіктеу &шін пайдаланатын
критерийлер:
A) фирмалар шығыныны жоғарлауы
B) тауарды саныны т$ра тылығы
C) бағаны су ар ыны
D) е бек нарығыны пайда болуы
E) əрт&рлі тауар топтары бойынша бағаны суіндегі алша ты де гей
F) е бека ыны к теру
21. Ағымдағы операциялар бойынша +аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Фиксалды саясат ж&ргізіледі
B) Экспорт к лемі $лғайтылады
C) Экспорт аржыландырылады
D) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
E) Импорт к лемі $лғайтылады
F) Тапшылы аржыландырылады
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемдеу
B) Ауыспалы валюта бағамын к теру
C) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
D) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т&сетін барлы т&сімді
к рсету
E) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
F) Сауда балансыны жай-к&йін бейнелеу
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д$рыс:
A) Таза экспортты м лшері $лтты кіріске тəуелді
B) 8лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді $райды
D) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
E) Импортты м лшеріне тəуелді
F) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
G) Сауда балансыны сальдосы міндетті т&рде н лге те
H) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
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24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т&ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны $ны (доллармен) згереді:
A) 7,50 долларға седі
B) 15 долларға седі
C) +$ны 67,5 доллар болады
D) р маркадан 5 центке кемиді
E) 10 долларға т&седі
F) 7,50 долларға азаяды
G) 15 долларға арзандайды
25. Т$рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т$ра ты
жағдайдағы д$рыс т$жырымдама:
A) Бір ж$мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т$ра сыз
болып алады
B) Экономикаға инвестиция тарту $лғая т&седі
C) Бір ж$мысшыға ша андағы инвестиция бір ж$мысшыға ша андағы
капиталды тозуына те
D) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі $лғая т&седі
E) Капиталмен арулануы неғ$рлым жоғары болса, инвестиция к лемі
соғ$рлым жоғары болды
F) Бір ж$мысшыны жина тауы бір ж$мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
G) Жиынты $сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Маркетинг
1. Маркетингті ндірістік т$жырымдамасына бір атар бас ару идеялары
жатады:
A) +оршаған ортаны орғау
B) Жалпы ндірісті жетілдіру
C) Тауарды т$тынушылы асиеттерін жетілдіру
D) Сатылым м лшерін арттыру
E) Пайданы сіру
2. Телефонмен сауалнама ж&ргізу əдісіні арты шылы тары немен
т&сіндіріледі:
A) А паратты деу &дерісінде андай да бір иынды ты
туындамауымен
B) Салыстырмалы жоғарғы емес $нымен
C) Аудиторияны ке амтумен
D) Психология білімі бойынша мамандарды ажеттілігін талап етпейді
E) Жер аумағын толы амтумен
F) +ыс а уа ытты шығындармен
3. Сырт ы а парат к здері:
A) Мемлекеттік органдар, министрліктер, жергілікті зін- зі ат арушы
органдар жəне $йымдарды басылымдары
B) О у орындар, ғылыми-зерттеу, жобалы институттар жəне ғылымиоғамды $йымдар, симпозиумдар, конгресстер, конференцияларды
басылымдары
C) Т$тынушыларды картасы
D) Импорт жəне экспорт к лемі
E) -ткізу к лемі
F) Тауар айналымыны сипаты
4. Макроортаны мəдени факторлары алыптасады:
A) Т$тынушыларды табыс де гейімен
B) Нары тағы бəсекелестер санымен
C) Елді инфляция де гейімен
D) Елді табиғи к рсеткішімен
E) Т$тынушыларды мəдени з арасымен
F) Адамдарды бір-бірімен зара арым- атынасын аны таушы д&ние
таныммен
G) Т$тынушылар $ндылығы жəне тəртіп (іс- $лы ) нормасымен
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5. Абрахам Маслоуды ынталандыру теориясындағы ажеттіліктер:
A) -зін- зі са тау
B) +орғаныс
C) Табиғи
D) леуметтік
E) Физиологиялы
6. А. Маслоу теориясындағы ажеттіліктер:
A) физиологиялы , са тану ажеттілігі
B) арнайы себептілік ажеттілігі
C) мерзімдік, бір реттік ажеттілік
D) əлеуметтік, (сыйлы ) $рмет алу ажеттілігі
E) екінші реттік ажеттілік
F) зін - зі таныту ажеттілігі
G) жоспарлы, шектен тыс ажеттілік
7. Т$тыну тауарлары нарығын сегменттеу негіздері:
A) география, демография негізінде
B) техникалы ерекшелігіне байланысты
C) бəсекелестер іс-əрекетіні негізінде
D) нары ты факторларға байланысты
E) делдалдарды сатып алу абілеттілігі негізінде
F) нары ты к лемі негізінде
8. Халы
A) Елді
B) Елді
C) Елді
D) Елді
E) Елді

аралы маркетингте ескерілетін басты мəдени факторлар:
$лтты ерекшелігі
діні, тілі
саясаты
аумағы
мəдениеті

9. Нары ты сегменттеу нəтижелерін олдану ма саттары мен бағыттары:
A) Инновацияны енгізу
B) Іс тəжірибені ж&зеге асыру
C) Т$тынушыларды уəжделерін аны тау
D) Нары сипаттарын аны тау
E) Тауар ерекшеліктерін аны тау
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10. -неркəсіп тауарларыны топтамалары:
A) энергия к здері
B) арапайым тауарлар
C) к&рделі м&ліктер
D) ғылыми-техникалы тауарлар
E) материалдар мен б лшектер
F) осал ы материалдар
11. Тауарлы номенклатура сипатталады:
A) -зіні толы тығымен (жеке тауарлар санымен )
B) Нары тағы барлы тауарлар бірлігі
C) Бір-бірімен пайдалануыны $ састығымен тығыз байланысты тауарлар
тобы
D) Бір клиенттер тобына ткізуімен тығыз байланысты тауарлар тобы
E) Б$л сатушыны сатып алушыларға $сынатын барлы тауарлар т&рі
F) -зіні тере дігімен (тауарды $сыну варианттарымен )
G) Бағаны бір аралығында сатылуымен тығыз байланысты аналогты
тауарлар тобы
12. Тауар саясатындағы сервистік ызметті т&рлері:
A) кепілдемелі, кепілдемеден кейінгі сервис
B) арнайы т$тынушылар тобына арналған сервис
C) ерекше сервистік ызметтер
D) талап бойынша орындалатын сервис
E) жоспарлы т&рдегі аралас сервис
F) т$тынушыны &йінде к рсетілетін сервистік ызметтер
13. Маркетингтік баға стратегиясына жатады:
A) «Нары уысы» стратегиясы
B) ртараптандыру
C) «Лазер сəулесі» стратегиясы
D) «Бəсекелесті со ынан еру» стратегиясы
E) Шоғырланған маркетинг
F) «Орта нары ты баға» стратегиясы
G) «+аймағын алу» стратегиясы
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14. Тауар номенклатурасы ше берінде баға тағайындау бағаларды бекіту
байланысты:
A) Мемлекетке
B) -ндірісті жанама німдеріне
C) Тауар ассортименті ше беріне
D) Нары ерекшелігіне
E) Нары $рылымына
F) Делдалды баға тағайындауы байланысты
15. Дилерді басты ызметі:
A) 8са жəне зара байланысты емес тауарларды сату
B) Аралы сатып алушыларға тауарды партияларын сату (к бінесе
б лшек саудаға)
C) Тауарды иесіні атынан оны ткізу
D) Т$тынушыға тауарларды партиясын жеке бірлікпен сату
E) Мəміле жасасуға жəне сатуға серіктестерді іздеу
F) -ндірушілер мен к терме саудагерлерден &лкен к лемде тауарларды
сатып алу
16. Брокерді басты ызметі:
A) Тауарды &лкен партияларын тез айта сату («ванселлинг»)
B) -ндірушілер мен к терме саудагерлерден &лкен к лемде тауарларды
сатып алу
C) -кілдік ызметті жасырын сипаты
D) Маклерлік фирмаларды $рамында ж$мыс ат ару
E) Мəмілені кепілдігін амтамасыз ету жəне несие беру
17. БМК-мен (біріккен маркетингтік коммуникациялар) салыстырғанда
дəст&рлі коммуникацияларды тиімділігін т мендетуді басты себептері:
A) К птеген дамыған елдерде бала туу м лшеріні т мендеуі
B) ЖаCанды шамадан тыс оныстану мəселесі
C) А паратты шамадан тыс ж&ктеме
D) леуетті т$тынушыларды ызығушылы де гейіні т мендеуі
E) леуетті т$тынушыларды білім де гейіні т мендеуі
18. БМК (біріккен маркетингтік коммуникациялар) алыптастыру жəне
пайдалануды негізгі себептері:
A) «Бейбіт атомды» дамыту
B) Ма сатты аудиторияларды сегменттеуді тиімділігін арттыру
C) К птеген дамыған елдерде білім де гейіні т мендеуі
D) «+ырғи- аба соғысты » ая талуы
E) ЖаCанды шамадан тыс оныстану мəселесі
F) Бизнесті ж&ргізуді жаCанды , транс$лтты сипаты
G) Т$тынушылар т$рғысынан мы ты олдауға ол жеткізу м&мкіндігі
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19. Маркетингті
медиа- $ралы ретіндегі
арты шылы тары:
A) +$ныны жоғары болмауы
B) Жоғарғы икемділік
C) Назарды жоғарғы де гейі
D) Жарнаманы аны тылығы
E) Аудиторияны та дау де гейіні жоғарылығы
F) Аудиторияны амтуды жоғарғы дəрежесі

теледидарды

басты

20. Ережеге сəйкес, маркетингті міндеттеріні зара байланысты кешені:
A) Бəсекелес фирмаларды ызметін аны тауға арналған міндеттер
B) Тауарды тиімді итермелеу мəселесіне атысты міндеттер
C) Фирманы ішінара ызметіне байланысты міндеттер
D) +оғамды $рылымдарға жəне сырт ы ортаға атысты міндеттер
E) Нары ты ызметіне атысты, яғни с$ранысты реттеумен байланысты
міндеттер
21. Нары ты талдау &дерісіндегі «бəсекелестік орта» к рсеткіштері
бір атар факторлармен сипатталады:
A) А параттандыру
B) +ажеттілікті т$ра тануы
C) +аржылы олдауды əлеуетті м&мкіндіктері
D) Бəсекелес фирмаларды німін ткізу к лемі
E) Фирмалармен пайдаланатын маркетингтік стратегиялар
F) Нары ты даму серпіні
22. Маркетингтік жоспарлар белгілеріне байланысты жіктеледі:
A) мерзім $за тығы бойынша
B) ж&ргізу $ралы бойынша
C) берілу нысаны бойынша
D) жасалу жылдамдығы бойынша
E) зерттеу əдісі бойынша

23. Басымдылы ты ішкі талдауды зерттеу нысандары:
A) Нəтижелерді о тайландыру
B) -неркəсіп салалары
C) -ндірісті жоспарлау жəне бас ару ж&йесін енгізу
D) Ж$мысты орындау мезгілдерін ба ылау
E) Экологиялы балансты амтамасыз ету
F) Сатып алу саясатын о тайландыру
G) +арызды міндеттемелер бойынша тəуекелді азайту
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24. Тауарды шетел нарығына бағыттауды жолы:
A) шетелдегі клиенттерге сервистік ызметтен бас тарту
B) шетелдік делдалдар ызметін олданбай тауар $сыну
C) тауарды шетел нарығы талаптарына сай бейімдеу
D) шетел нарығына тек ана ызмет к рсетуді ғана $сыну
E) шетел нарығына жа а нім т&рін $сыну
F) шетел нарығына тауарларды орапсыз жеткізу
G) тауарды шетел нарығында тек кешенді т&рде ғана сату
25. Эванс жіктемесі бойынша, ызмет к рсетушіні е бек сипатына
байланысты т&рлері:
A) дене е бегі ар ылы берілетін ызметтер
B) автоматтандырылған ызметтер
C) мемлекеттік ызмет т&рлері
D) ойша берілетін ызметтер
E) білім саласындағы ызметтер
F) материалды ызметтер
G) тікелей берілетін ызметтер
Маркетинг
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Менеджмент
1. Жапонды к шбасшыларға тəн бас ару стилі:
A) к термелеу
B) с&йемелдеушілік
C) тал ылаушы
D) орындаушы
E) &йлестіруші
F) пікір жинаумаушы
2. Менеджментті бас ару де гейлері бойынша жоспарлау т&рлері:
A) $за жылды
B) стратегиялы
C) орта мерзімдік
D) оперативтік
E) тактикалы
3. Жапон менеджерлеріні XX-ғ. 70-ж. орта т$сында
с$ра тары:
A) Компания орта згерісіне алай бейімделеді?
B) Компания бəсекелестікті алайша же еді?
C) Ж$мыскерлерді алайша ынталандыру керек?
D) Ж$мыскерлерді алайша тиімді пайдалануға болады?
E) Компания ж$мысын алайша жа сартуға болады?
F) Ж$мыскерлерді алайша тиімді та дауға болады?
G) Компанияны басты ма саты андай?
4. Классикалы теория сипатталады:
A) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
B) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
C) Шешілуге тиісті міндеттермен
D) Бас ару процестерімен
E) +$рылымды б лімшелерді алыптастырумен
F) Е бек б лінісіні жоғары дəрежесімен
G) Ж$мыскерлерді на ты ызмет т&ріне ай ындаумен
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5. Ситуациялы к з арас сипатталады:
A) Б$йры беру тізбектілігімен
B) +$рылымды б лімшелерді алыптастырумен
C) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
D) Шешілуге тиісті міндеттермен
E) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
F) -ндіріс технологиясы типтеріні згеруімен
G) Ж$мыскерлерді на ты ызмет т&ріне ай ындау
6. Бихевиористік бас ару мектебіні дамуына з &лестерін ос ан
ғалымдар:
A) Р. Лорд
B) К. Арджирис
C) Г. Форд
D) Г. Гант
E) А. Маслоу
7. Ф.Герцбергті теориясы бойынша мотивациялау факторлары:
A) басшылар, бағыныштылар жəне жеке адамдар арасындағы байланыс
B) жоғары дəрежелі жауапкершілік, творчестволы жəне іскерлік су
м&мкіндіктері
C) жетістік, табыс
D) ж$мысты тікелей ба ылау дəрежесі
E) фирма мен əкімшілік саясаты
F) ж$мыс жағдайы жəне жоғары дəрежелі жауапкершілік
G) ж$мыс жағдайы жəне е бек а ы
8. Жанжалды шешуді $рылымды тəсілдері:
A) жа а шешім табу жəне соған мəжб&рлеу
B) əрекетке ояту
C) жанжалдан ашу
D) жалпы $йымды кешенді ма саттарды белгілеу
E) ж$мыс а т&сінік беру
F) &йлестіруші жəне біріктіруші механизмдер
9. Ішкі ортаны зерттеу ажеттілігі:
A) ішкі ортаны жағдайы сырт ы ортаға сəйкес келуін бағалау &шін
B) ішкі ортаны жағдайы $йымны ма сатына сəйкес келуін бағалау &шін
C) мəдени фактор əсерін бағалау &шін
D) т$тынушыларды зерттеу &шін
E) ішкі ортаны ағымды жағдайын аны тау &шін
F) сырт ы ортаны ағымдағы жағдайын аны тау &шін
G) жеткізушілерді зерттеу &шін
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10. Энтони бойынша бас ару ісіні категориялары:
A) Бас ару ба ылауы
B) Тактикалы жоспарлау
C) К&нделікті ба ылау
D) Алдын ала ба ылау
E) -зін- зі ба ылау
11. А парат-бас ару ж&йесін жобалау кезе дері:
A) Пайдаланушыларды ж&йені жобалауға атысуы
B) Ж&йе деректерін жетілдіру
C) Шешім абылдау ж&йесін талдау
D) +ажетті мəліметтерді жинау
E) Мəлімет ажеттілігін талдау
F) Мəліметті деу процесін жобалау
12. Басшылы ты тиімді ат аруды айры ша ма ызды элементтері:
A) жеке басыны мінез- $л ы
B) топты норма
C) ж$мыс а жағымды к з арас
D) шешім абылдау кезінде ешкіммен санаспау
E) корпоративті кештер ткізу
F) топты пікірлестік
13. Жеке кəсіпорын ж$мысшысына атысты оны мінез- $л ына т&рлі
ы пал етуді т&рлерін б луге болады:
A) талдау жасау мен бас ару стильдерін жіктеп $р
B) жеке адамны асиеті мен к з арасы жағынан арағандағы тəсіл
C) бас ару органдары ызметтеріні за ды т&рде бекітілген жəне ж&зеге
асырылатын əдістері, процедуралары, нысандары
D) тікелей (б$йры , тапсырма)
E) $ндылы тар ж&йесі ар ылы (тəрбие, білім жəне т.б.)
14. Басшыны ма саты:
A) -кілеттілікке оса, билігіні болуы
B) +ызметті біры ғай т$тас интеграциялануы жəне синтезделуі
C) Мəжб&рлік ету
D) +ызметті біры ғай т$тас интеграциялануы
E) Бас аларды зіне бекітілген ж$мысты орындауына ы пал ету
F) -зіні формальді кілеттілігіні болуы
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15. Гренг пен Рейвенні жіктеуі бойынша билікті негізгі нышандары:
A) кімшілік, за ды биліктер
B) К термелеуге негізделген билік
C) Эксперттік, əкімшілік биліктер
D) Эксперттік, эталонды биліктер
E) Мəжб&р етуге негізделген жəне за ды биліктер
16. Іскерлік к шбасшылы асиеттер:
A) шешендік абілет
B) $зыреттілік
C) тартымды бейне
D) ж$мысты $йымдастыруды жа а нысандары мен əдістерін іздестіру
E) &стемдік
F) жалпы эрудиция
17. 8йымда келіспеушілікті т&рлері:
A) сезімдік келіспеушілік
B) танымды келіспеушілік
C) т$лға аралы келіспеушілік
D) əрт&рлі пікірге байланысты келіспеушілік
E) ма саттарды келіспеушілігі
F) ішкі т$лғалы келіспеушілік
G) топ ішіндегі келіспеушілік
18. 8йымдағы келіспеушілікті шешу жолдары:
A) ор ыту
B) к&штеу
C) сендіру
D) жанжалдан кету
E) пікірлесу
19. 8йымдардағы дау-жанжалды объективтік себептері:
A) іскерлік жағдайларға атысты имыл-əрекеттері
B) мірлік $станым айырмашылығы
C) мінез- $лы а байланысты
D) т$лғаны психологиялы ерешеліктері
E) табиғи $былыстар
F) темпераментке байланысты
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20. Кəсіпорынды бас ару т&рін $сынушы
ағидалары:
A) На ты е бек б лінісі
B) Ынталандыру ж&йесін олдану
C) На ты белгіленген ереже мен тəртіпке бағыну
D) Е бекке мамандандыру
E) ділетті жауапкершілік
F) 8йым ызметін м$ ият жəне жедел бас ару
G) -ндірісті жетілдіру жолдарын іздестіру

Г.Эмерсонны

негізгі

21. 8йымны жоғарғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) операцияларды орындалу тəртіптерін аны тау
B) ма сатты орындалуын амтамасыз етпеу
C) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
D) ндірістік операцияларды орындау
E) $йымны жалпы стратегиясын аны тау
F) жалпы $йымды дамуды бағалауда ызмет ат ару
22. Жеке адамдар арасындағы арым- атынас тиімділігін арттыру &шін
келесідей жайттар $сынылады:
A) деректерді жинау, са тау жəне деу
B) тарату жəне т&рлендіру
C) кері байланыс орнатуға тырысу
D) эмпатияға жəне ашы жар ын ə гімеге к іл б лу
E) мəлеметтерді тарату
23. А.И. Пригожинні «Бас аруды əлеуметтік жағдайлары» атты
е бегіндегі бас ару шешімдеріні жіктелуі:
A) шығармашылы шешім
B) тəжірибеге с&йеніп абылданған
C) тияна ты абылданған шешім
D) ма ызды шешім
E) жедел шешім
F) жан-жа ты шешім
24. 8йымны орта ғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) б лімшелер ызметін &йлестіру
B) $йымны жалпы стратегиясын аны тау
C) ма саттарды орындалу тəртіптерін аны тау
D) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
E) жалпы $йымды дамуды бағалауда ызмет ат ару
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25. 8йымны əлсіз жəне к&шті жа тарын аны тау &шін $сынылатын
$йымны функционалды сапалары:
A) маркетинг
B) жабды таушылар
C) ндіріс
D) технология
E) амтамасыз ету
F) аржы
G) $йым ортасы
Менеджмент
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