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
5B050700

Маманды ты атауы

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

«Менеджмент»

1. С%ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т%рады:
1. Экономикалы теория
2. Макроэкономика
3. Маркетинг
4. Менеджмент
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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Экономикалы теория
1. Экономикалы теорияны пəні:
A) Игіліктер мен ызметтерді иемденуге байланысты алыптас ан
атынастарды аны тайды
B) Экономикалы субъектілер арасындағы зара атынасты зерттейді
C) Экономикалы дамуды принциптерін, экономикалы ж'йені
алыптасу механизмін талдауды зерттеу
D) Адамдар арасындағы экономикалы атынастар ж'йесін зерттейді
E) Ғылым ретінде экономикалы %былыстарды стратегиясы мен
тактикасын, экономикалы саясатты негіздерін дейді
2. 0неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж'йе:
A) %рпа тан %рпа а жалғасып отырған дəст'р мен салт бойынша
атынастар алыптасады
B) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
C) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
D) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
E) натуралды шаруашылы е бегі дəст'р бойынша жалғасып, ж'ргізіліп
отырады
3. Барлы экономикалы ж'йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) 0ндірісті %лғайту
B) Тауарлы шаруашылы ты к'шейту
C) Т%тынушыны %сынысы
D) Айырбас %ны
E) 5арым- атынасы
4. Индустриалды ж'йе:
A) 0ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
B) Ауыл шаруашылығында натуралды шаруашылы жəне ол е бегі
басым орын алады
C) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
D) Негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы
E) Мемлекетті егемендігі жəне %лтты экономиканы ж'зеге асырады
F) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж'зеге асыруға бағытталған
4
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5. 5ажеттілік %ғымыны мəнін ашатын аны тамалар:
A) Шаруашылы ызметтерді озғаушы к'штер
B) Адамдарды шаруашылы істерін ж'зеге асыратын м'мкіндіктері
C) Экономикалы игіліктерді жасау процесі
D) 5оғамды ндірісті , оғамны экономикалы механизмін реттейтін
экономикалы прогрессті зегі
E) Т%лғаларды мір с'руі 'шін аса керек м% тажды тары
F) 0мір с'руге ажетті ешнəрсемен алмастыруға болмайтын
м% тажды тар
G) Тауарлар мен ызметтерді ндіру процесіндегі табиғи, əлеуметтік жəне
рухани к'штерді жиынтығы
H) Адамны мəдени, рухани м% тажды тары
6. Игіліктерді олдануды кім жəне алай амтамасыз етуді шешу % ығы:
A) 5ауіпсіздік % ығы
B) 5алды сипатты % ы
C) Егемендік % ығы
D) М%рагерлікке алдыру % ығы
E) Табысты алу % ығы
F) Иелік ету % ығы
7. Тауарды асиеттері:
A) Е бек %ралы
B) 9лтты нiм, табыс, сауда
C) Т%тыну %нына ие зат
D) 0ндірушіні зі т%тынатын е бек німі
E) 9лтты аржы, оғамды табыс
F) Табыс к зі
8. Салы ты ат аратын ызметтері:
A) Делдалды
B) 5айта б лу
C) Фискальды
D) Сауы тыру
E) Танымды
F) Тəжірибелік
G) Баға белгілеу
H) Реттеуші
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9. 5азіргі та дағы оғамды ндірісті ма ызды мəселелері:
A) оғамдағы е бек б лінісі
B) гуманизациялау мəселесі
C) ндірісті тиімділігін арттыру
D) рухани игіліктер ортасын реттеу
E) ж%мыс уа ытын жоспарлау
F) ндірісті экологиясын сауы тыру
10. С%раныс:
A) Белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған тауарларды нары а
сатуға %сыну
B) С%раныс а шалай амтамасыз етілген т%тынушыны ажеттілігі мен
с%раныс т лем абілеттілігі
C) 0німні на ты бағасыны тепе-те дігі
D) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-те дікті алыптастыратын
бағалар
E) Тауарға баға т мендегенде т%тынушы оны к п м лшерде сатып алуы
F) Сатып алушыларды белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған
тауарларды сатып алу абілеттілігі
11. С%ранымны бағадан тыс факторларына атысты згеруі сипатталады:
A) Сəн 'лгісіндегі тауарлармен
B) Бəсекелес ндірушілерді тауарыны бағасымен
C) Нары тағы сатушылар санымен
D) Бірін бірі толы тыратын тауарларды бағасы згергенде
E) Тауар ндірісіні шығындар шамасымен
F) Т%рғындар табысы жоғарылаған жағдайда
G) Сапасыз тауарларды ндірушілер санымен
H) Салы тар мен субсидиялар
12. Негізгі капитал:
A) Бір ндіріс циклы аралығында ғана олданылады
B) Бірнеше ндірістік цикл аралығында олданылады
C) Бірнеше %за жылдар бойы пайдаланылады
D) 5арызға берілген капитал
E) Кəсіпорынны басты аражаттары
F) рбір ндіріс циклы сайын згертіліп отырады
G) 0ндіріс процесінде зіні натуралды-заттай т'рі згеріп отырады
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13. Банктік несие т'рі:
A) Т%тынушылы несие
B) Кəсіпорын несиесі
C) Тауарға т лемді алдыру
D) Халы аралы несие
E) Коммерциялы несие
14. 0ндіріс к леміні згеруіне тəуелсіз бір алыпты де гейде т ленетін
т%ра ты шығын:
A) 5исығы нім саны абциссасына перпендикулярь болады
B) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж%мсалады
C) 5исығы нім саны абциссасына пареллель болады
D) 0нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
E) Бастап ы кезде ндіріс к леміні %лғаюымен атар ар ынды %лғайып
отырады
F) 0нім ндіру процесі басталмастан б%рын пайда болады
15. 0ндіріс факторлар нарығы:
A) Азы -т'лік нарығы
B) Игіліктер нарығы
C) Тауарлар мен ызметтер нарығы
D) Капитал нарығы
E) Жер нарығы
F) Автомобильдер нарығы
G) А ша нарығы
H) Е бек нарығы
16. Е бек нарығы:
A) Тауарлар мен ызметтерді %сынатын нары
B) Капиталды тауар т'рінде %сынатын экономикалы атынастар ж'йесі
C) Е бек нарығындағы %йымдар
D) Ж%мыс к'шіне с%раныс жəне %сынысты амтамасыз етуші
экономикалы атынастар ж'йесі
E) Ж%мыс к'шін тауар ретінде сату - сатып алу туралы экономикалы
атынастарды ж'йесі
F) Автомобильдер нарығы
G) 5ор биржалары
H) А шаны тауар ретінде сататын жəне сатып алатын экономикалы ж'йе
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17. Т%тыну бағаларыны индексі:
A) 5ызметтер мен тауарлар жиынын есептейді
B) Инвестицияға байланысты
C) Жанама салы тарға байланысты
D) Жина а байланысты
E) Т%тыну шығындарына байланысты
F) 5ызметтер мен тауарлар « оржыныны » оташа бағаларыны
сипаттайды

згеруін

18. AS исығыны классикалы н%с асына сəйкес %за мерзімдегі жалпы
с%ранысты згеруі:
A) 0нім к леміне емес, баға де гейіне əсер етеді
B) 0нім к леміне əсет етпейді
C) Инфляция де гейіне əсер етеді
D) Баға де гейіне əсер етеді
E) 0нім к лемі мен баға де гейіне əсер етеді
F) 0нім к лемі мен баға де гейіне əсер етпейді
G) Ж90 əсер етпейді
19. Экономикадағы циклды ауыт уларды тудыратын сырт ы факторлар:
A) Технологияларды згеруі
B) А ша-несие саясаты
C) Салы саясаты
D) Инвестицияларды згеруі
E) Саяси о иғалар
F) Т%тынуды згеруі
G) Монетарлы саясат
20. Т менде к рсетілген бағыттар мен экономикалы мектептерді
айсысы ХХ ғасырда алыптасты:
A) Монетаризм
B) Маржинализм
C) Меркантилизм
D) Кейнсианды
E) Физиократизм
F) Классикалы мектеп
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21. 0ндіріс формалары:
A) Постиндустриалды ндіріс, б%нда ызметтер, ғылым, білім сфералары
'стемдік етеді
B) Салыстырмалы, есептелген, келісімді, болжамды, жоспарланған да
т'рлері бар
C) Индустриалды а дейінгі ндіріс, б%нда ауыл шаруашылығы мен ол
е бегі 'стемдік етеді
D) Капиталды арттыру, орны тыру
E) Реттелген бағалар, б%ларды м лшерін мемлекеттік органдар реттеп
отырады
22. Кəсіпорын орлары:
A) Жалпы шығындар
B) Адамдар бірлестігі
C) А ша аражат жиынтығы
D) Материалды игіліктер ндіру
E) 0німді сатып алу
23. Ж%мыс к'шін жалдау кезіндегі олданылатын тəсілдер:
A) 5ызметкерді ой рісі
B) Ж%мыспен амту орталығы ар ылы кадрларды жалдау
C) Жоғары жəне орта о у орындарынан мамандарды тарту
D) Жарнамалы хабарлау мен жаппай а паратты %ралдар к мегімен
кадрларды тарту
E) Ж%мысшыны е бекке абілеттілігі
F) Ж%мысшыны ж%мсайтын е бегіні сапасы, саны жəне біліктілігі
G) Е бек нарығын мемлекеттік реттеу
24. Лаффер исығын суреттейді:
A) Салы м лшеріні минималды шамасында салы ты т'сімні жоғары
болуын
B) Салы м лшері мен же ілдіктер арасындағы тура байланысты
C) Салы м лшеріні максималды шамасында салы ты т'сімні т мен
болуын
D) Салы ты т'сімдер мен салы м лшеріні арасындағы байланысты
E) Салы субъектісі мен салы ты же ілдіктер арасындағы байланысты
F) Салы к здері мен нысандарыны арасындағы байланысты
G) Салы ты т'сімдер мен салы м лшеріні арасындағы кері
байланысты
H) Салы ты т'сімдер мен салы м лшеріні арасындағы тура
байланысты
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25. Экономикада толы ж%мысбастылы ты амтамасыз етуі
экономикалы су шарты:
A) Инвестицияны жоғары нормасы
B) 5ор жина тау мен инвестицияны т мен нормасы
C) 5ор жина тау мен инвестиция нормаларын т мендету
D) 5ор жина тау мен инвестиция нормаларыны сулері
E) 5ор жина тауды жоғары нормасы жəне инвестицияны т мен
нормасы
F) s жəне і-ді жоғары нормасы
G) 5ор жина тау мен инвестиция нормаларыны жоғары нормасы
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Табыстар əдісі бойынша ЖІ0 есептеуде олданылады:
A) Жалпы жеке инвестициялар
B) Т%тыну шығындары
C) Капиталға пайыз
D) Корпорациялар пайдасы
E) Жала ы
2. Т%тыну бағаларыны индексі:
A) Теріс шама
B) р жылға есептеледі
C) Бағалар де гейінен тəуелсіз
D) Таза экспорт а тəуелді
E) Пайыз м лшеріне тəуелді
3. Атаулы ЖІ0 к леміне əсер етеді:
A) Т%тыну шығындары
B) Бағалар индексіні 1-ден т мен болуы
C) Тауарлар мен ызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
D) Экспорт
E) Бағалар де гейіні динамикасы
F) Жалпы жеке инвестициялар
G) Импорт
4. Макроэкономиканы зерттеу пəні:
A) Фирма теориясы
B) Нары ты бағаны алыптастыру механизмі
C) 0ндіріс факторлар нарығында салыстырмалы бағаларды белгілеу
D) Т%тынушы іс əрекетіні теориясы
E) Т%ра ты экономикалы су жағдайын амтамасыз ету
F) Инфляция де гейін т мендету
5. Ағымдарға кірмейді:
A) Бір то сандағы ел экономикасындағы инвестиция
B) Мемлекеттік бюджет
C) Бір айдағы шетелден келген туристерді саны
D) Мемлекет бюджетіні тапшылығы
E) 9лтты байлы
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6. AS-ті бағадан тыс факторларына:
A) Байлы салдары
B) А ша айналысыны жылдамдығы
C) Пайыз м лшерлемесіні салдары
D) А ша %сынысы
E) Технологиядағы згерістер
F) Фирмаларға салынған салы тар
G) Бағалар де гейі
7. Кəсіпкерлікке салы арт ан сайын:
A) АD да, АS та ыс арады
B) АD к лемі згермейді
C) АD ыс арады, АS згермейді
D) АS т%ра ты
E) АS-ке əсер етпейді
F) АD да, АS та седі
8. Т лем балансыны к%рамды
жататындар:
A) 5ор жинау
B) Шетел активіндегі згеріс
C) Алтын оры
D) Инвестициядан таза табыс
E) Валютаны т%ра тандыру
F) Портфельдік инвестиция
G) Тауар экспорты

б лігі ағымдағы операция шотына

9. Классикалы 'лгіге сай:
A) Жиынты с%раныс де гейін ндіріс к лемі ай ындайды
B) Экономикада инвестициялар мен жина тарды əрт'рлі факторлар
ай ындайды жəне пайыз м лшерлемесіні згеруінен те естіре алмайды
C) Экономикадағы ж%мыссызды де гейі табиғи де гейіне сай келеді
D) Жиынты %сыныс исығы тік сызы , о ға-солға жылжи алмайды
E) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж%мыс істейді
F) Жиынты %сыныс исығы к лдене сызы , о ға-солға жылжи алмайды
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10. Кейнсті арапайым мультипликатор 'лгісі к рсетеді:
A) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
B) ∆Y/∆G
C) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
D) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
E) Салы сіміні жина сіміне катынасын
F) А ша массасы сіміні , табыс сіміне атынасын
G) 1/1-b
11. Жоспарланған шығындар:
A) Тауар-материалды орларға жоспарланбаған инвестиция
B) Н лдік табыстағы шығындар
C) Тауарлар мен ызметтерге жоспарланған 'кіметті , фирмаларды , 'й
шаруашылы тарыны жəне сырт ы секторды шығындарыны сомасы
D) 9лтты табыс згерісіне байланысы бар шығындар
E) Жоспарланбаған инвестицияларды алып тастағандағы на ты шығындар
12. С = 25+0,7(У-Т) т%тыну функциясыны экономикалы т'сінігі:
A) С = 25,7 жəне олма- ол табыс скен жағдайда седі
B) 5олдағы табысты 70 % т%тынуға, ал 30 % орға жиналады
C) 5аражат ор жина тау = 25, ал т%тыну - табыс 0,3-ке скенде
ыс арады
D) Т%тыну = 0,2, ал ор жина тау = 0,7
E) 5олма- ол табыс скенде аражат ор жина тау 0,3-ке седі, ал т%тыну
0,7-ге азаяды
F) 5олма- ол табыс скенде аражат ор жина тау 0,3-ке кемиді, ал
т%тыну 0,7-ге седі
13. Т%тыну к лемі 500-ден 700 мы те геге дейін, олда бар табыс 10000нан 14 000 мы те геге дейін згерген кездегі т%тынуды шекті
бейімділігі:
A) 200/4000
B) (700-500)/(14000-10000)
C) 0,05
D) (14000-10000)/(700-500)
E) 0,5
F) 20
G) - 0,5
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14. Тепе-те дік пайыз м лшерлемесі мен а ша массасыны ауыт уы:
A) Табыс де гейіні згеруіне
B) Банктік резерв нормасына
C) А ша %сынысыны згеруіне
D) 5ор жинағына
E) Мемлекеттік сатып алу шығындарына
F) Депозиттерге
G) Т%тыну шығындары мультипликаторына
15. А ша мультипликаторыны м лшері байланысты:
A) а ша базасына
B) с%раныс к леміне
C) тімділікке
D) міндетті емес резерв нормасына
E) а ша массасыны згеруіне
F) а ша %сынысыны згерісіне
16. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н'ктелерде:
A) А шаға тапшылы бай алады
B) Тауарлар мен ызметтерге с%раныс %сыныстан арты
C) 9лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
D) А ша нарығында арты шылы
E) Тауарлы- материалды орды суі бай алады
F) А шаға с%раныс оған %сыныстан к п
17. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Мемлекеттік шығындарды азаюы
B) Инвестициялы шығындарды суі
C) Т%тынушы шығындарыны суі
D) Салы тарды к беюі
E) Жина тарды азаюы
F) Салы тарды азаюы
18. Экономикадағы с%раныс инфляциясына атысы жо
A) Салы ты азаюы
B) Инвестициялы шығынны артуы
C) скери шығынны артуы
D) Е бек німділігіні азаюы
E) Энергияға шығындарды суі
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19. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Дезинфляция
B) Дефлятор
C) Инвестиция
D) Стагфляция
E) Депрессия
F) Девальвация
G) Дефляция
20. Ласпейрес индексі
A) 5атты ымбаттаған тауарларды арзанына ауыстыруды əсерін
ескермейді
B) Бағаларды жалпы де гейін т мен т'сіреді
C) л-ау ат де гейіні кемуін назарға алмайды
D) ЖІ0 дефляторы
E) Ағымдағы жыл оржынына кіретін тауарлар жиыны %ныны орташа
лшенген бағасы
21. Инфляция мен ж%мыссызды арасындағы зара байланыс:
A) Тура байланыс
B) Лоренс исығында к рсетілген байланыс
C) Ж%мыссызды седі, инфляция да седі
D) Филипс исығында к рсетілген байланыс
E) Тікелей байланыс
F) Ж%мыссызды т мендейді, инфляция седі
G) Кері байланыс
22. Ағымдағы операциялар бойынша 5аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Фиксалды саясат ж'ргізіледі
B) Импорт а салы салынады
C) Экспорт аржыландырылады
D) Импорт к лемі %лғайтылады
E) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
F) Тапшылы аржыландырылады
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23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д%рыс:
A) Таза экспортты м лшері %лтты кіріске тəуелді
B) Импортты м лшеріне тəуелді
C) 9лтты жина а ша инвестицияға те болады
D) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
E) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
F) Сауда балансыны сальдосы міндетті т'рде н лге те
G) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
H) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді %райды
24. Еркін айналым бағамыны кемшілігі:
A) Бағалар т мендейді
B) Сауданы нашарлауы
C) Белгісіздік
D) Экспорт т%ра ты
E) Т%ра сызды
25. Т%рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т%ра ты
жағдайда д%рыс т%жырымдама:
A) Ж%мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
B) Капиталмен арулану етілуі неғ%рлым жоғары болса, инвестиция
к лемі соғ%рлым жоғары болды
C) Бір ж%мысшыны жина тауы бір ж%мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
D) Экономикаға инвестиция тарту %лғая т'седі
E) Бір ж%мысшыға ша андағы инвестиция бір ж%мысшыға ша анда ы
капиталды тозуына те
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Маркетинг
1. Т%тынушылар тəртібіне əсер ететін мəдени факторлар:
A) Жан%я
B) Фирма
C) леуметтік класс
D) Тауар
E) 5оғам
2. Нары ты сегменттеу ағидасы:
A) Тауарлы
B) Географиялы
C) Демографиялы
D) Коммерциялы
E) Психографиялы
3. Нары ты игеруде ( амтуда) олданылатын стратегия:
A) дифференциалданбаған маркетинг
B) креативтік маркетинг
C) дифференциалданған маркетинг
D) демеуші маркетинг
E) халы аралы маркетинг
F) бейкоммерциялы маркетинг
4. Т%тыну тауарлары т%тыну əдісіне байланысты б лінетін топтары:
A) о тайлы с%раныстағы тауарлар
B) ызмет т'ріндегі тауарлар
C) к'нделікті с%раныстағы тауарлар
D) 'немді, экономиялы тауарлар
E) алдын ала та дап алынатын тауарлар
F) шикізат т'ріндегі тауарлар
5. Тауарды бəсекеге абілеттілігі:
A) тауарды санды сипаттамаларыны жиынтығы
B) тауар кепіліні болуын амтамасыз ету
C) %нды сипаттамасыны жиынтығы
D) тауарды кешенділігі
E) т%тыну сипаттамасыны жиынтығы
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6. Тауар та басыны элементері:
A) к ріністер
B) дыбыстар
C) сурет
D) біріккен əріптер, цифрлар
E) рəміз/символ
7. Халы
A) Елді
B) Елді
C) Елді
D) Елді
E) Елді

аралы маркетингте ескерілетін басты мəдени факторлар:
технологиясы
мəдениеті
саяси т%ра тылығы
%лтты ерекшелігі
экономикалы де гейі

8. Шетелде сатылатын німге баға тағайындауда ескерілетін фактор:
A) Елді білімі
B) Елді аумағы
C) Елді ркениеті
D) С%раныс де гейі
E) Елді мəдениеті
F) Бəсекелестер де гейі
G) Елді діні, тілі
9. Демаркетингке байланысты маркетингті міндеті мен ма саты:
A) тауар сапасын жа сарту
B) ынталандыруды, сервисті азайту
C) жарнаманы к'шейту
D) жа а сату арнасын іздеп табу
E) тауарға олжетімділікті же ілдету
10. Маркетинг т%жырымдамалары:
A) экономикалы , ндірістік
B) əлеуметтік, саяси
C) маркетингтік, нары ты
D) тауарлы , нары ты
E) ткізу, маркетингтік
F) саяси, ндірістік
G) əлеуметтік-этикалы , ткізу
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11. Шығу мерзіміне байланысты а паратты т'рлері:
A) кепілдемелік а парат
B) айнымалы а парат
C) бастап ы а парат
D) эпизодты ауы -ауы а парат
E) аны тамалы а парат
F) т%ра ты а парат
12. А параттарды міндетіне байланысты т'рлері:
A) ауы -ауы
B) аны тамалы , %сынылуы
C) нормативтік
D) нары ты , ішкі
E) туынды, бастап ы
F) т%ра ты, айнымалы
13. Географиялы ағида бойынша баға белгілеу:
A) Айма ты баға бекіту, яғни бағада ткізу ашы тығын ескеру
B) Мемлекетті баға бекітуі
C) 0нім ндірілген жерде франко-вагон бағасын бекіту, м%нда тапсырушы
тасымалдау шығындарын зі т лейді
D) Нары ерекшелігіне байланыстырып баға бекіту
E) 5%рамына жеткізу шығындарын кіргізе отырып бірегей баға бекіту
F) Тіректі німге байланыстырып баға бекіту
14. Тауарлы белгіні т'рі:
A) фирма əн%раны
B) франшиза
C) штрих код
D) фирма белгісі
E) тауар лицензиясы
F) фирма символы
15. Коммуникацияны пайдалануды негізгі ма саты:
A) т%тынушылдарды 'здіксіз зерттеп отыру
B) тауарды %тымды жылжыту
C) тауар/ ызмет ндірісін амтамасыз ету
D) тауарларды жылжыту мəселелерін д%рыс шешу
E) аралы делдалдармен ж%мыс істеу
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16. Арналарды хабарды жеткізу т'рі:
A) Т'сіндірме-насихаттаушы (сауда персоналыны кілдері)
B) Радио коммуникация арналары
C) 5оғамды – т%рмысты (достар, əріптестер, жан%я м'шелері, к ршілер)
D) Баспа коммуникация арналары
E) Теле коммуникация арналары
F) БА5
G) К лдене коммуникация арналары
17. Сатып ткізуді ынталандыру кезінде ерекшеліктер:
A) сатып алушыға əлеуметтік к мектер к рсету
B) сатып алуға ша ыруларды к бейту
C) сатып алуға т%тынушыларды талаптандыру
D) ата т'рде халы аралы стандартты олдану
E) бəсекелестерді сауда к лемін есепке алып отыруы
F) бəсекелестермен салыстырмалы т'рде ж%мыс істеу
G) сатып алушыны жан%ясымен жа ын байланыста болу
18. Маркетингтік жоспарларды ау ымы бойынша жіктемелік т'рлері:
A) бəсекелестерді іс-əрекетіне байланысты жоспарлар
B) арнайы тауарлы маркетингке б лінген шаруашылы жоспары
C) т%тынушыларды бір тобына бағытталған жоспар
D) тауарды мірлік кезе іне байланысты маркетингтік жоспар
E) фирманы ішкі нары тағы маркетингтік жоспары
F) кəсіпорынны халы аралы нары тағы маркетинг жоспары
19. И.Ансофф моделіні негізгі талдамалы %ндылығы:
A) 9за мерзімді стратегия
B) 0тімділікті са тау немесе жоғарылату 'шін т рт балама стратегияны
арастырады
C) А ша ағымыны стратегиялы балансы бойынша т'сініктеме бере
алады
D) Тəжірибеде тəуекелге бару дайындығына жəне олда бар ресурстарына
байланысты стратегия элементтерін олдана алады
E) Тауарды əрбір мірлік циклінде стратегия тағайындауға болады
F) Бизнесті сол немесе бас а т'рін та дау кезіндегі табысты ызмет
ы тималдығын аны тау 'шін олданылады
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20. Макроортаны саяси- % ы ты факторларыны негізгі к рсеткіштері:
A) шектес, ба ылауға алынған салалардағы технологиялы згерістер
ар ыны
B) сырт ы саясатты нары ты дамуына əсері, саяси т%ра тылы
C) ресурстарды т%тыну интенсивтілігіне жеке меншік %йымны əсерлері
D) фирманы жəне оны бəсекелестеріні инновациялы əлуеті
E) технологиялы жа артуларды ауіпсіздігіне атал талаптар ойылуы
F) энергоресурстары мен шикізат к здерін пайдалану жағдайы мен
болашағы
21. Консьюмеризмні %рылымды бағыттары:
A) салыстырмалы т'рдегі а параттарды талап етуі
B) т%тынушыларды % ығыны ке ейуі
C) жарнаманы сапалы болуын амтамасыз ету
D) тауарды жа а т'рін талап ету % ығы
E) фирма туралы мəліметтерді жеткізіліп отырылуы
22. Жа а тауарды жоспарлауды экономикалы талдау сатысындағы
ж%мыстар:
A) баға жоспарланады
B) шығындар есептеледі
C) табыс жоспарланады
D) с%раныс болжанады
E) ткізу жоспарланады
F) сату к лемі жоспарланады
G) пайда есептеледі
23. «Орта шығындарға пайданы осу» əдісіні сипаттамалары:
A) пайданы жоспарлау негізінде шығындар аны талады
B) т%тынушылар с%ранысы мен бəсекелестерді есепке алынбауы
C) т%тынушыны с%ранысы есепке алынады
D) шығынға осылатын пайданы дифференциалдану м'мкіндігі
E) бəсекелестерді ерекшелігі бірінші орынға ойылады
F) статистикалы жолмен шығындар аны талады
G) тауарды зіндік %нына пайданы осу
24. Маркетингтік жоспарлар белгілеріне байланысты жіктеледі:
A) зерттеу əдісі бойынша
B) ау ымы бойынша
C) ж'ргізу %ралы бойынша
D) жасалу жылдамдығы бойынша
E) берілу нысаны бойынша
F) мерзім %за тығы бойынша
G) атысушылары бойынша
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25. Бейкоммерциялы маркетинг олданыста болады:
A) мемлекеттік шараларды %йымдастыру кезінде
B) ма сатты аудиториямен арым- атынасты %ру кезінде
C) зіні позициясын (орналасуын) %ру кезінде
D) аралы делдалдар арасында олданылады
E) спортты шараларды %йымдастыру кезінде
F) тауарды сатып ткізу жəне жарнамалау кезінде
G) зіні беделін жоғарылату ( згерту) ма сатында
Маркетинг
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Менеджмент
1. Координация ('йлестіру):
A) Болжамдау
B) Тиімділік
C) Сəйкестік
D) 9йғару
E) Байланыс
2. Мəлімет алуды кезе дері:
A) Ж нелтушіге беру
B) Алушыны іздеу
C) Идеяны ж нелтушіге табыстау
D) Символдарды та дау
E) Кодтау жəне канал та дау
F) Идеяны пайда болуы
3. Перспективалы шешімге жатады:
A) Кəсіпорынды дамытуды мəдени жоспарлары
B) Ірі мал шаруашылы кешендерін салу
C) Жеке адамдарды келісімінсіз шығарылған шешім
D) 9жымны келісімінсіз шығарылған шешім
E) Бағдарланбаған шешім
F) Кəсіпорынды дамытуды əлеуметтік жоспарлары
G) Басшыны зі ешбір тал ылаусыз шығарған шешімі
4. 9за мерзімдік жоспарлау объектілері:
A) Е бек жоспары
B) 0ндіріс уаттары
C) Табыс жоспары
D) 0ндірістік жоспар
E) 9йымды %рылым
5. Екінші ажеттілікке жататындар:
A) Жынысты арым- атынас
B) Билік ету
C) Су
D) Ауа ж%ту
E) 0зін %рметтеу
F) Тама
G) 9йы тау
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6. Мотивацияны іс ж'ргізу теориясына кіретін теориялар:
A) Талаптану теориясы
B) Мотивация моделі
C) ділдік теориясы
D) 5ажеттілік пирамидасы
E) Dміттену теориясы
7. Дау -жанжал:
A) Дауласу
B) 0ндіріс жағдайларда технологиялы ахуалды д%рыс жолға ойылмауы
C) Мəмлеге келе алмау
D) Екі немесе одан да к п адамдарды арасындағы пікір айшылығы
E) Е бек жағдайыны нашарлығы, міндеттерді ай ын белгіленбеуі
8. Топаралы жанжалды себептері:
A) %йымда ресми жəне биресми топтарды болуы
B) адамдарды %ндылы тарыны əрт'рлілігі
C) адамдарды білім де гейлеріні əрт'рлілігі
D) адамдарды к з арастарыны əрт'рлілігі
E) адамдарды ажеттіліктеріні əрт'рлілігі
F) сызы ты жəне штабты персоналдарды əрт'рлі к з арастары
G) басшыларды шектеулі ресурстарға деген к'ресі
9. Ғылыми менеджмент мектебіні
A) Г.Эмерсон (1853-1931)
B) А.Файоль (1841-1925)
C) М. Вебер (1864-1920)
D) Э.Мэйо (1880-1949)
E) Г.Форд (1863-1947)
F) Ф.Гилберт (1868-1919)

кілдері:

10. "Жеті жарғы" за жина тарында мемлекетті бас ару ж ніндегі
пікірлерін мазм%ндаған аза ты к рнекті кілдері:
A) Кенесары хан (1802-1847)
B) білхайыр хан (1693-1748)
C) Т ле би (1663-1756)
D) 5азыбек би (1667-1763) жəне Айтеке би (1682-1766)
E) Айтеке би (1682-1766) мен Абылай хан (1711-1781)
F) Тəуке хан (1680-1715)
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11. Адамды атынастар мектебіні
A) Ф.Герцберг
B) Л.Урвик
C) Р.Блейк
D) К.Арджерис
E) М.Фоллет
F) Э.Мэйо
G) А.Файоль

кілдері:

12. В.Зигерт пен Л.Лангты атап к рсеткен наразылы туғызатын
ателері:
A) 5ызметкерлерге олайлы ойластырылған стандарттарды белгіле
B) Екі жа ты арым- атынасты белгіле
C) Стандарт а жеткені 'шін мада та
D) Жасырын ба ылау реніш тудырады
E) Ба ылау а тығыспен шешілмеуі тиіс
F) 0з орытынды ды іште са тама
13. Энтони бойынша бас ару ісіні категориялары:
A) К'нделікті ба ылау
B) 0зін- зі ба ылау
C) Жедел ба ылау
D) Бас ару ба ылауы
E) Алдын ала ба ылау
F) Стратегиялы жоспарлау
14. Топ а кіруді басты себептері:
A) М'дделілік, пайдаға жетуді жолдарын жеке іздестіру
B) Топты нормасы, ондағы м'шелерді ызметтік р лі
C) 0зара жəрдемдесу, тығыз арым- атынас
D) 5%рамында болу сезімі
E) М лшері, %рамы
F) Топтас андағы келіспеушілік
G) Діни нанымдар мен əдет-ғ%рыптар
15. Басшыны ма саты:
A) Бас аларды зіне бекітілген ж%мысты орындауына ы пал ету
B) 5ызметті біры ғай т%тас интеграциялануы
C) 0кілеттілікке оса, билігіні болуы
D) Мəжб'рлік ету
E) Мамандандырылған ызметті біры ғай т%тас синтезделуі
F) Б%йры беру ар ылы нəтижеге жету
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16. Творчестволы (шығармашылы ) ы палды сипаты:
A) Ой- рісін дамытуға тырысу
B) Шығындарды азайтуға к'ш салу
C) Жазалаудан ауіптену
D) К термелеу əдісін олдану
E) Жа а проблемаларды шешуге %мтылу
17. Бас ару тəсілі:
A) Бас ару процесінде олданылатын тəсілдер, амалдар
B) Шешім абылдау
C) Ж%мыскерлер мен е бек %жымына ы пал ету
D) Бас ару ісін ж'зеге асыруды жиынты тəсілдері
E) Тиімді бас ару жолдарын іздестіру
18. Билікті негізі формалары:
A) шешім абылдауға негізделген билік
B) за ды билік
C) коммуникацияға негізделген билік
D) к мек к рсетуге негізделген билік
E) айшылы а негізделген билік
F) а паратты билік
19. Жеке билік – бағынушылар жағынан билік иесіне:
A) сенім арту, жа сы арым- атынас орнату
B) билік к рсету
C) сенімсіздік білдіру
D) жағыну
E) əсер ету
F) жанжал к рсету
20. Шешім абылдау ма сатында мəлімет жинау 'шін олданылатын
тəсілдер:
A) Жекелей ба ылау ж'ргізіледі
B) Индуктивтік жəне дедуктивтік орытындылау жасалынады
C) Сапалы мəліметтерді зерттеу 'шін логикалы амалдар олданылады
D) Е олайлы шешімді та дап алу
E) рт'рлі дəлелдеу тəсілдері олданылады
F) Тиімді н%с аларды та дап алу
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21. Пайданы жоспарлауды неғ%рлым ке тараған тəсілдері:
A) Капиталға ажеттілікті аны тау
B) Деректерді талдау
C) К'рделі аржы жоспары
D) Шығын де гейін талдау
E) Тиімділік лимитін талдау
22. Жарнама шараларыны жоспарына жататыны:
A) Жарнама нау андарын ткізу
B) Жарнама аржыларын бағалау
C) Бəсекелестер абылдаған шараларды ескеру
D) Бəсекелестер ж%мсаған аржыны аны тау
E) Жарнаманы тікелей тиімділігін дəл аны тау
23. 9йымдарды органикалы т'рлеріні сипаттамасы:
A) ма саттар мен міндеттер белгілі
B) міндеттер арапайым жəне аны
C) бар билік мойындалады
D) кадрларды та дау критерийлері субъективті
E) сыйа ы беру ж'йесі субъективті
F) е бека ы ынталандырады
G) арым- атынас формальды емес жəне жеке сипатта
24. 9йымдарды механистикалы т'рлеріні сипаттамалары:
A) ажетті ж%мыскерді болуы
B) əр ж%мыскерді з р лін білуі
C) ресми арым- атынас
D) бас ару субъектісіні ішіндегі байланыстарды %йымдастыру
E) бас ару ж'йесін %йымдастыру
F) кадрларды та дау критерийлері объективті
G) сыйа ы ж'йесі объективті
25. Топты пікірлестік:
A) Жоспарлау жəне %жымды е бек
B) Діни нанымдар мен əдет-ғ%рыптар негізі бойынша
C) Жеке адамдарды к з арасы
D) 9йымны ма таныш сезімі, ма сат а жету, табыстылы
E) Топ бірлігін, %йымшылдығын, ауызбіршілігін жа тауы
F) "Келіспеушілікке жол бермеу керек" деп есептеу
G) Мəселелерді к'деленуінен
Менеджмент
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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