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

5B051000

«Мемлекеттік жəне
жергілікті бас ару»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Мемлекеттік бас ару
теориясы
4. Мемлекеттік ызметті
$йымдастыру

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Мемлекеттік бас ару теориясы
4. Мемлекеттік ызметті $йымдастыру

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

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. Экономиканы $йымдастыруды негізгі мəселесі арастырады:
A) ажеттіліктерді анағаттандыру ма сатындағы шаруашылы іс-əрекетті
B) андай игіліктерді ндіруді
C) алай ндіруді
D) аталған мəселелерді жиынтығын
E) кім 'шін ндіруді
F) андай сегменттер 'шін ндіруді
2. +дайы ндiрiстi жай ндiрiстен айырмашылығы:
A) экономика салаларыны зара байланысында
B) бір нім партиясын ндіріп шығару нəтижесінде
C) т$тыну немесе айырбас $нын жасауда
D) оғамды ндірісті арастыру əдістері згешелігінде
E) ндiрiстi 'здiксiз айталану процесiнде
F) ндіріс процесіні $за мерзімді іске асуында
3. Меншікті аны тамасы:
A) Материалды игіліктерді айырбастау ж ніндегі атынастар
B) Адамдарды арасындағы əлеуметтік-экономикалы атынастар
C) Адамға байланысты туындайтын арым- атынас
D) -ндірілген е бек німдерін жəне ж$мысшы к'ші иелері
E) Адамдарды арасындағы меншік иесін аны тайтын атынастар
4. Т мендегі т$жырымдаманы д$рысы:
A) экономикалы за дар адамдарды еркі мен алауынан тыс з- зінен
пайда болады
B) $ ы ты за дарға $ сас
C) экономикалы за дар табиғи за дардан ерекше ызмет етеді
D) экономикалы за дар адам санасына тəуелді, адамдар оларды
белгілейді
E) экономикалы жəне табиғат за дары
F) табиғат за дарына $ сас
5. Монополия кезіндегі нары ты жағдай:
A) рыноктағы жалғыз кəсіпорынны айры ша билік ету $ ығы
B) бір сатушы жəне к птеген т$тынушылар
C) бір сатушы мен бір т$тынушы
D) бір сатып алушы жəне к птеген сатушылар
E) к п ірі фирмаларды нары ты билігі
F) к птеген т$тынушылар мен к птеген сатушылар
G) рыноктағы бiр фирманы 'стемдiк етуi
4
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6. Нары ты экономиканы принциптері:
A) Тауарлар мен ызметтерге бағаны мемлекеттік реттеу
B) Тауар ндірушілерді мемлекеттік олдау
C) Жетілген бəсеке
D) Кəсіпкерлік ызығушылы
E) Экономиканы толы тай орталы тан бас ару
F) Интенсивті ндіріс
7. Экономикалы $былыстарды к рсеткiштерi:
A) кəсіпорын, фирмалар
B) шикізат
C) табиғи ресурстар əлеуметі
D) айма ты орта
E) ндіріс факторлары мен ндіріс нəтижелері
F) табиғи орта
G) аржы $йымдары
8. Монопсония рыногына тəн жағдай:
A) бір ғана сатушы жəне сатып алушы
B) бір сатушы к п сатып алушыларға арсы
C) рынокта бір ғана сатып алушы
D) атысушылар саны к п жəне нары а ену еркіндігі
E) аздаған сатып алушы к птеген сатушыға арсы
9. Таза монополия жағдайдағы нары баға белгілеу саясатында:
A) киім нарығына шығу
B) тек ана бір сатушы болады
C) мемлекеттік субсидия алу
D) тауарды жа арту
E) мемлекеттік реттеуі згерту
F) тауарды тауарға айырбастау

5
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10. ЖІ-:
A) экономикалы циклына байланысты
B) елді ішінде де, сыртында да елді барлы тауар ндірушілерімен
ндіріледі
C) мемлекетті территориясындағы барлы ндірушілерді белгілі бір
кезе ішінде ндірген т'пкі тауарлары мен к рсеткен ызметтеріні
нары ты $нын білдіретін жиынты к рсеткіш
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) $лтты белгісіне арамастан белгілі бір елді аумағында орналас ан
кəсіпорындармен ндіріледі
11. Ж+- дефляторы:
A) номиналды Ж+-- на ты Ж+- -ге атынасы
B) бағалы индекс, экономикадағы белгіл бір уа ыт мерзіміндегі тауар
жəне ызметтерді бағалар згеруін лшейді
C) на ты Ж+-- на ты ЖІ- -ге атынасы
D) экономикалы цикл
E) ж$мыссызды де гейін к рсетеді
F) номиналды ЖІ-- на ты Ж+- -ге атынасы
G) базисті жылға арағанда есеп беру жылындағы німні баға бірлігіні
згеруін к рсетеді
12. -ндiрiстi негiзгi факторлары К. Маркс ойынша:
A) е бек заты
B) а паратты ресурстар
C) жер, капитал
D) е бек $ралы
E) е бек, кəсiпкерлiк
F) адамдар жасaған игіліктер
G) табиғи ресурстар
13. Бас а жағдайлар т$ра ты болғанда, ндіріс факторларына с$ранысты
икемді болуы:
A) бағалары те жоғары болады
B) бағалары т мендейді
C) ндіріс шығындары азаяды
D) ндіріс шығындарын жоғарылатады
E) ндірісті арзан факторларын ығыстырып шығарады
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14. -ндiрiстi негiзгi факторлары (маржинализм бойынша):
A) А паратты ресурстар
B) Е бек
C) Капитал
D) Кəсiпкерлiк
E) Адам ресурстары, табиғи ресурстар
15. Капитал $н теу орны болғанда, ол толы айналым жасайды:
A) Айнымалы капитал
B) Жалған капитал
C) Жеке капитал
D) Тауар капиталы
E) На ты капитал
16. А-К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) Сілтесіздендіру тəсілі
B) 5арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
C) 5опару тəсілі
D) Ирексіз к'рделі тəсіл
E) К'рделі ирек тəсіл, к'рделі ирексіз тəсіл
F) Жер жырту тəсілі
G) К'рделі ирек тəсіл, сілтесіздендіру тəсілі
17. Экономикалы за дар:
A) адамдар арасындағы экономикалы атынастарды бейнелеу формасы
B) нары ты конcтитуциясы
C) ндірістік атынастардағы елеулі жəне т$ра ты байланыстар
D) экономикалы $былыстар туралы формальды т'сініктер
E) экономикалы $былыстарды елеулі жа тарын аны тауға м'мкіндік
беретін ғылыми абстракция
F) арнайы жəне жалпы шаруашылы ж'ргізі тəртібі
18. Ж+- шығындар бойынша есептеледі:
A) тауарлар мен ызметтерді мемлекеттік сатып алу
B) т$тыну шығындары
C) меншіктен пайда
D) пайда
E) жала ы
F) инвестициялар
G) рента

7
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19. Дж. Кейнсті теориясына сəйкес, экономиканы
байланысты:
A) Табиғи факторларды əсер етуіне
B) Климатты факторларды əсер етуіне
C) Инвестициялы шығындарды т$ра сыздығына
D) Адамдарды жинағын арттыруға бейімделуіне
E) Жиынты с$раныс а басым əсер етуші факторларға
20. Экономикадағы циклды
жатады:
A) Инвестициялау
B) Саяси 'дерістер
C) Т$тыну
D) Жина тау
E) Кəсіпорынны алыптасуы
F) Соғыстар
G) Табиғи апаттар
H) А ша массасы

циклдылығы

згеріске алып келетін ішкі факторларға

21. Циклды ж$мыссызды :
A) тек ана дамыған елдерде болады
B) институционалды жағдайларды алыптастырады
C) ерікті экономика жағдайында болады
D) экономикалы су жағдайында седі
E) тек ана адамдар санымен
F) тауарлар мен ызметтерге жиынты с$раныс азайғанда болады
G) $лдырау кезе інде болады
22. Ж$мыссызды ты жа сы жағы:
A) ж$мыссызды жоғары болғанда, ж$мыс к'шіні бағасы т мендейді
B) ж$мыссыздар арасында бəсеке артады, ж$мыс к'шіні сапасы седі
C) экономикалы потенциалды толығымен пайдаланбау
D) $лтты психикасыны б$зылуы
E) инновациялардын суіне əсер етеді
F) отбасыны , халы ты мір с'ру де гейіні т мендеуі
G) біліктілікті жоғалту
23. Банкті белсенді операцияларына жатады:
A) а шаларды алмастыру
B) несие т лемдерін ба ылау
C) т'рлі облигацияларды эмиссиялау
D) несие беру
E) алтын валюталы орды са тау
F) салымдарды тарту
8

Экономика ағидалары

53

24. Айналыстағы а ша к леміні суіне тікелей əсер етеді:
A) шығарылатын нім бағасыны суі
B) нары тағы шығарылатын нім бағасыны суі
C) а ша айналымыны жылдамдығыны т мендеуі
D) бағалардын т мендеуі
E) шығарылатын нім саныны азаюы
F) олма- ол а шасыз есепті суі
25. Еркін сауда саясаты – б$л:
A) Кедендік тарифтерді болмауы
B) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
C) Экспортты жəне импортты субсидияларды жəне квотаны болмауы
D) -німдерді сату мен əскери бағытталған $ралдар
E) Шетелдік бəсекеден $лтты экономиканы орғауға бағытталған саясаты
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Т$тыну бағаларыны индексі:
A) Статистикалы к рсеткіш
B) Инфляциямен байланысты
C) Теріс шама
D) Таза экспорт а тəуелді
E) Бағалар де гейінен тəуелсіз
2. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелері:
A) +лтты ндірісті серпіні
B) Жала ы м лшері
C) -ндіріс тиімділігін арттыру
D) Е бек німділігін арттыру
E) Ж$мыспен амту
F) Баға де гейі
3. Т$тыну бағасыны индексі:
A) 5ашанда икемді
B) Жанама салы тарға байланысты
C) Т$тыну шығындарына байланысты
D) 5ызметтер мен тауарлар « оржыныны » орташа баға де гейіні
згеруін сипаттайды
E) «5оржынны » $рамы базалы жыл де гейінде шектеледі
F) Ласпейрес индексі
4. Бағалар индексі скенде:
A) Таза жеке инвестициялар седі
B) Т$тыну « оржыныны » орташа бағалары седі
C) -мір с'ру де гейі т мендейді
D) Пааше индексі теріс санға те болады
E) На ты ЖІ- кемиді
5. Макроталдауды негізгі мəселесі:
A) əлеуметтік те сіздік мəселесі
B) тепе-те бағаны бекіту
C) биржалы инфра $рылым дамыту
D) макрот$ра тылы ты алыптастыру
E) жеке субъектілерді ызметін талдау
F) $лтты экономикаға əсер ететін негізгі факторларды аны тау
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6. 5орлар:
A) Мемлекеттік бюджет арты шылығы
B) Ел экономикасындағы капитал
C) Мемлекеттік бюджет
D) Мемлекеттік бюджет тапшылығы
E) Жыл со ындағы ж$мыссыздыр саны
F) Бір айдағы шетелден келген туристерді саны
7. Жиынты с$раныс к леміні
факторлар:
A) Манделл-Флеминг əсері
B) Кейнс 'лгісі
C) Кейнс əсері
D) Шерман за ы
E) Клейтон за ы
F) Харрод-Домар 'лгісі
G) Пигу əсері

динамикасына əсер ететін бағалы

8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Бағалар де гейі
B) Технологиядағы згерістер
C) Пайыз м лшерлемесіні салдары
D) Байлы салдары
E) А ша айналысыны жылдамдығы
F) А ша $сынысы
G) Фирмаларға салынған салы тар
9. Жиынты с$раныс згеруін сипаттайтын MV = PY те деуінде:
A) Y – таза $лтты нім
B) V – экономикадағы шығын м лшері
C) Y – шығарылған німні на ты к лемі
D) P – экономикадағы баға де гейі
E) M – экономикадағы а ша м лшері
10. +сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
B) Жиынты $сыныс седі
C) Ж$мысбастылы т мендейді
D) Баға да, нім к лемі мен ж$мысбастылы та седі
E) Баға седі
F) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
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11. Т$тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т'зуде:
A) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
B) ?й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
C) Жина тауды е 'лкен де гейіне сəйкес н'ктелерді аны таймыз
D) Инвестициялы с$ранысты згеруі бай алады
E) Жина тау мен инвестициялар те дігі б$зылады
F) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
12. Кейнс кресі 'лгісіндегі іс ж'зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) Тауарлы материалды ор седі
B) Жиынты с$раныс жиынты $сыныстан арты болады
C) Фирмалар ндіріс пен ж$мысбастылы ты $лғайтады
D) Тауарлы материалды ор ыс арады
E) Фирмалар т$тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
F) 5ор жина тары іс ж'зіндегі инвестициялардан арты болады
13. А ша $сынысын азайту туралы шешім абылдау 'шін +лтты банк:
A) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м'мкін
B) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м'мкін
C) А ша басып шығаруы м'мкін
D) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м'мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м'мкін
14. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с$ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Трансакциялы
B) Ескерту
C) Са ты
D) Экзогенді
E) Делдалды
15. А шаны негізгі ызметі:
A) -ндірісті реттеу $ралы
B) Инфляция $ралы
C) Айырбас $ралы
D) Байланысы жо
E) -лшем бірлігі
F) Т лем $ралы
G) Байлы жинау $ралы
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16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Инвестициялы шығындарды азаюы
B) Мемлекеттік шығындарды суі
C) Т$тынушы шығындарыны суі
D) Салы тарды к беюі
E) Инвестициялы шығындарды суі
F) Жина тарды азаюы
G) Салы тарды азаюы
17. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н'ктелерде:
A) А шаға с$раныс оған $сыныстан к п
B) А ша $сынысы оны с$ранысынан к п
C) Игіліктер нарығында арты шылы
D) А ша нарығында арты шылы
E) Тауарлы- материалды орды суі бай алады
F) А шаға тапшылы бай алады
G) +лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
18. Инфляция кезінде:
A) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
B) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
C) А шаны сатып алу абілеті т мендейді
D) Ж$мыссызды де гейі артады
E) Атаулы пайыз м лшерлемесі на ты пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
F) 5арыз алушы $тылады, арыз беруші $тады
G) А ша $нсызданады
19. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Дефляция
B) Дезинфляция
C) Стагфляция
D) Депрессия
E) Рецессия
F) Инвестиция
G) Дефлятор
20. С$раныс инфляциясыны а шалы факторлары:
A) Нанны арзандауы
B) Жол а ысыны суі
C) Трансферттік т лемдер
D) скери шығындарды суі
E) Халы саныны азаюы
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21. Ағымдағы операциялар бойынша 5аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт к лемі ыс артылады
B) Экспорт аржыландырылады
C) Экспорт к лемі $лғайтылады
D) Тапшылы аржыландырылады
E) Импорт а салы салынады
F) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
G) Фиксалды саясат ж'ргізіледі
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
B) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т'сетін барлы т'сімді
к рсету
C) Ауыспалы валюта бағамын к теру
D) Сауда балансыны жай-к'йін бейнелеу
E) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
F) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д$рыс:
A) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
B) Сауда балансыны сальдосы міндетті т'рде н лге те
C) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді $райды
D) +лтты жина а ша инвестицияға те болады
E) Таза экспортты м лшері $лтты кіріске тəуелді
F) Импортты м лшеріне тəуелді
G) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
H) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т'ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны $ны (доллармен) алай згереді?
A) 10 долларға т'седі
B) р маркадан 5 центке кемиді
C) 15 долларға седі
D) 8 долларға т'седі
E) 15 долларға арзандайды
F) 7,50 долларға седі
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25. А елінде капиталды шекті німділігі 1/5, ал В елінде – 1/3. Т$тынуға
шекті бейімділік екі елде де бірдей. Домар 'лгісі бойынша на ты нім
ндіруді су ар ыны А елінде:
A) В еліні су ар ынынан 40% т мен
B) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
C) В еліне арағанда 45% т мен
D) В еліне арағанда 40% жоғары
E) В еліне арағанда 13% т мен
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мемлекеттік бас ару теориясы
1. «Мемлекеттік бас ару теориясы» курсыны мазм$ны ішкі логикалы
$рылымына арай негізгі б лімі:
A) мемлекеттік бас аруды нормалары, ағидалар
B) мемлекеттік бас аруды ж'йесі жəне мемлекеттік бас аруды
механизм
C) мемлекеттік бас аруды əдістемелік негіз
D) мемлекеттік бас аруды $ ы ты нормалар
E) мемлекеттік бас аруды ерекшеліктері, əдістері, мемлекеттік жəне
оғамды атынастар
2. Аристотельді жіктеу кезе інен бастап мемлекет билік к'шіні бастауы
мен егеменді иeci бойынша б лінуі:
A) аристократиялы
B) демократиялы
C) тəуелсіз
D) федеративтік
E) бipт$тac
3. Мемлекеттi басты белгілері ретінде б ліп к рсетуге болады:
A) К п $лтты
B) Бостанды жəне жариялылы
C) Т$лғаны бостандығы мен $ ығын амтамасыз ету
D) Территория жəне билік
E) Т$рғындар жəне территория
F) Билікті бағыныштылығы
G) 5$ ы ты за ны $лы тылығы
4. Мемлекеттiк орган мемлекеттiк бас аруды функция жəне бас ару
функциялары танып бiлiнедi:
A) əсердi субъектiсi бойымен
B) $зырлар бойымен
C) реттеудi де гейлерi бойымен
D) əсердi к лемi бойымен
E) ткiзудi аржы бойымен
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5. Мемлекет $ғымы келесi мағынада аны талады:
A) Аума
B) Кəсiби бiрлестiк
C) Халы аралы бiрлестiк
D) А паратты бiрлестiк
E) Ода
F) -ркениет
G) 5оғам
6. Мемлекеттiк бас ару ж'йесіндегі осал ы ызметтер:
A) Айма ты ызметтер
B) Тiкелей ызметтер
C) Бухгалтерлiк ызметтер
D) Ауылшаруашылы ызметтер
E) Провинциал ызметтерi
7. Мемлекеттiк бас аруды ерекшелiгі жəне потенциалы:
A) Экономикалы тəртіп
B) Ж'йелiлiк
C) За дылы
D) Мемлекеттi ктемдi к'шi
E) Саяси тəртiп
F) Мемлекетті халы аралы саясатын ж'ргізуде, бас аруды бас а
адамдар оғамына таралуы
8.
леуметтiк ж'йеге мемлекеттiк бас аруды
аума ты $рылысымен байланысты, яғни:
A) Биліктік-бас арушылы кiлеттiктердi болуы
B) К п топты м'дделердi болуы
C) кiмшiлiк-аума ты $рылымны жаса талуы
D) Лоббизмні болуы
E) Мемлекеттiк билiктi жоғарыдан бас арылуыны

ы палы əкiмшiлiк-

амтамасыз етiлуі

9. Мемлекеттiк бас ару субъектілерiні
ызметі бірнеше белгілермен
сипатталады:
A) субъектілер андай да бір к'штерді əсерінен тəуелсіз
B) $ ығы мен ызметтеріне байланысты
C) билік ж'ргізу мен бас ару əрекеті бойынша
D) за мен реттеледі; ресми р$ сат етілген əдістер олданылады
E) саяси белгісіне сəйкес
F) ат аратын ызметтеріні сипатына сай болып табылатын, белгілі
ызмет т'ріне $ ығы бар
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10. Мемлекеттік бас аруды субъектілері ы пал ету сипаты, ма саттары
жəне əдістері бойынша б лінеді:
A) Ма ыздылы бойынша
B) Мекемеге тиiстiлiктер бойынша
C) деп нормалары бойынша
D) Экономикалы бас ару
E) Саяси жетекшілік
11. Мемлекеттiк бас ару $йымды
$рылымды буындарды келесі
т$рғыда арастырады:
A) Министрлiк жəне мекеме
B) Мемлекеттiк бас аруды субъектiлерiнi басшысы
C) Жергiлiктi статистикалы бас ару органдары
D) Президент
E) Президент жəне 'кiмет
F) ?кiмет
12. Мемлекеттік бас аруды
к рсеткіштер:
A) Кешендік
B) Икемділік
C) Тиімділік
D) Ж'йелік
E) Пропорционалдылы
F) Басымдылы

ерекшелігін

13. Мемлекеттiк бас ару субъектісіне
əдiстерi:
A) Орталы сыздандырылған реттеу
B) Экономикалы реттеу
C) Жанама реттеу
D) Орталы тандырылған реттеу
E) Субсидиарлы реттеу
F) Бағалы реттеу
G) Нормативтiк реттеу
14. 5$ ы ты атынастарды т'рлері:
A) +за мерзімді
B) За ды жəне за ды емес
C) Орта мерзімді
D) Жанама
E) Тура
F) 5ыс а мерзімді
G) Материалды жəне процессуалды
18
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15. Президенттік республиканы сипаттайтын негізгі элементтер
A) Парламент сенімсізді білдіру ар ылы 'кіметті орнынан т'сіре
алмайды, ал президент парламентті таратып жібере алмайды:
B) Халы билігі
C) Толеранттылы
D) Транспаренттілік
E) С з еркіндігі
16. Бюрократияны ызметінде а ауларды пайда болу себептерi:
A) Орталы тандырылғанды тығы
B) Авторитарлы
C) -те тиiмдi шешiмдердегi ызығушылы ты жо тығы
D) С з бостандығыны болмауы
E) Бас арушы мамандарды жо тығы
F) Жариялылы ты жо тығы
17. Мемлекеттік бас аруды тиімділігі мен сапасы байланысты:
A) Бас ару органындағы персоналдар санына
B) К'ш жігеріне
C) Дайынды де гейіне
D) +йымды потенциалға
E) Халы ты территориялы б лінуіне
F) 5$рылымына
G) Дайынды сапасына
18. 5аза стан Республикасыны ?кіметі:
A) Парламентке республикалы бюджетті жəне оны ат арылуы туралы
есепті $сынады, бюджетті ат арылуын амтамасыз етеді
B) 5Р Бас Прокурорын жəне +лтты ауіпсіздік комитетіні Т рағасын
ызметке тағайындау ж нінде $сыныс жасайды
C) Республиканы мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді
D) Министрліктерді , мемлекеттік комитеттерді , зге де орталы жəне
жергілікті ат арушы органдарды ызметіне басшылы жасайды
E) Республика Парламентіне жəне оны Палатасына кезекті жəне
кезектен тыс сайлау мерзімін белгілейді
F) 5аза стан Республикасыны Мемлекеттік Хатшысын ызметке
тағайындау ж нінде $сыныс жасайды
G) Парламентті аулыларын талдайды
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19. Сенат депутаты бола алады:
A) Жасы отызға толған, жоғары білімі бар 5Р азаматы
B) Жасы жиырма беске толған, жоғары білімді адам
C) Кемінде 'ш жыл мемлекеттік ызмет ат арған азаматтар
D) Б$рын Мəжіліске депутат болып сайланған адам
E) Кемінде бес жыл ж$мыс тілі бар, тиісті облысты , республикалы
ма ызы бар аланы , не Республика астанасыны аумағында кемінде 'ш
жыл т$ра ты т$рып жат ан адам
F) 5Р аумағында кемінде бес жыл т$рған зге де ел азаматтары
G) 5аза стан Республикасыны азаматтығында т$ратын жəне оны
аумағында со ғы он жылда т$ра ты т$рып жат ан адам
20. Азаматты оғам:
A) саяси ж'йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
əлеуметтік арым- атынастар мен институттарды оғамдастығы
B) əлеуметтік саясатыны негізгі бағыттарына ы пал ету ауымдастығы
C) халы тан байсалдылы пен к'ш-жігерді талап етеді
D) саяси ж'йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
əлеуметтік арым- атынастар мен институттарды жəне жеке индивидтер
мен əлеуметтік субъектілерді оғамдастығы
E) экономикалы саясатыны негізгі бағыттарына ы пал ету
ауымдастығы
F) дамуды бірнеше кезе дерін амтиды
G) саяси ж'йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
жеке индивидтер мен əлеуметтік субъектілерді оғамдастығы
21. Мемлекетті азіргі заманғы эволюциялы этапын сипаттайды:
A) билеу мен билік ету атынастары бар мы ты деспотты билік
B) конфедеративті процесті ке ейтілуі
C) халы мемлекеттік билікпен келісім шарт а отырып, саяси процеске
араласты
D) федеративті процесті ке ейтілуі
E) федеративті жəне конфедеративті процесті ке ейтілуі
22. Бас арушылы ызметтi жалпылама белгілерi:
A) Зияткерлiк жəне а паратты мазм$ны
B) Экономикалы объектілер
C) Саяси объектілері
D) леуметтiк объектілер
E) Теориялы жəне тəжірибеге бағытталғандығы
F) Рухани объектілер
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23. Мемлекеттiк аппаратты реформалауды жəне мемлекеттiк
органдарды $зыреттерін аны тауды негізгі принципі:
A) Шағын кəсiби аппаратты $ру
B) Халы ты пiкiрiн есепке алу
C) ЖКХ пiкiрін есепке алу
D) леуметтiк саланы ызметкерлерiнi пiкiрiн есепке алу
E) КСК пiкiрiн есепке алу
F) Мекемелердi жетекшiлерiнi пiкiрiн есепке алу
24. 5$ ы ты реттеу:
A) леуметтік, нормативтік пен тəжірибелікті бірлігі
B) +йғарым
C) Мемлекеттік биліктік $йғарымдар
D) леуметтік
E) Б$йры тар
F) Сенім
25. Азаматты оғам ағидалары:
A) барлығыны за мен сот алдында те дігі
B) əкімшілік жобалы актісін дайындайды
C) жергілікті ат ару органдарына есеп беру
D) мəліметтермен бірге жоба дайындалады
E) т$лға, оғам мен мемлекетті ызығушылы балансы мен
жауапкершілігіні 'йлесімділігі
F) азаматтарды $ ы тары мен босатанды тарына ол жетімділігі
G) делген жоба сəйкес мəліметтермен бірге сараптама б ліміне
ж нелтеді
H) əкімшілік отырыс а кіргізілетін мəліметтерге, керек жағдайда,
осымша а паратты мəліметтер дайындалады
Мемлекеттік бас ару теориясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Мемлекеттік ызметті йымдастыру
1. Мемлекеттік ызмет келесі белгілермен сипатталады:
A) а параттылы
B) жауапкершілік
C) жина ылы
D) демократиялы
E) бағынуы
F) субординацияны са тауы
G) мемлекеттік ызметшіні мемлекеттік орган ызметінде жеке е бектік
атысуы
2. Мемлекеттік ызметті т л белгілері – ол:
A) а паратты ызмет
B) ат арушылы ызмет
C) демократиялы ызмет
D) жауапты ызмет
E) зекті ызмет
3. Мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазым санаты – б$л:
A) уа ытша немесе арнайы кiлеттiк бойынша ж'зеге асыратын не
мемлекеттiк органдарда $йымдастырушылы - кiмдік функцияларды
ж'зеге асыратын т$лға
B) мемлекеттік ызметке алғаш рет абылданған адамға бекітілген, оны
кəсіби даярлығына практикалы к мек к рсететін мемлекеттік ызметші
C) мемлекеттік əкiмшiлiк лауазымдар
D) тиісті біліктілік талаптары бар мемлекеттік əкiмшiлiк лауазымдар
жиынтығы
E) мемлекеттiк органда 5аза стан Республикасыны за намасында
белгiленген тəртiппен республикалы немесе жергiлiктi бюджеттері
аражатынан а ы т ленетiн лауазымды ызмет ат аратын 5аза стан
Республикасыны азаматы
F) тағайындалуы (сайлануы), босатылуы жəне ызметi саяси-ай ындаушы
сипатта болатын жəне саяси ма саттар мен мiндеттердi iске асыру 'шiн
жауапты болатын мемлекеттiк ызметшi;
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4. Мемлекеттік ызмет нəтижелілігін бағалауды е сəтті əдістерін
енгізген мемлекеттер атарына жат ызуға болады:
A) +лыбритания, Канада, 5ытай
B) О т'стік Корея, Аустарлия, Канада, +лыбритания
C) О т'стік Корея, 5ытай, Канада
D) Аустралия, Канада, Нидерланды, +лыбритания, Жа а Зеландия
E) Жа а Зеландия, Аустралия, Канада
F) +лыбритания, Аустарлия, Канада, Нидерланды
G) +лыбритания, Аустарлия, Ресей, Канада, Каза стан
5. Мемлекеттік ызмет ата негізделеді:
A) Мемлекеттік реттеу ағидаларына
B) Мемлекеттік ызметкерлерді $ ығына
C) лемдік экономика ағидаларына
D) Конституция нормасына
E) За нормасына
F) 5Р Президентіні жарлығына
6. 5аза стан Республикасыны ?кімет м'шелері ант береді:
A) 5Р хал ына жəне 5Р Президентіне
B) 5Р резидентері мен бейрезидентеріне
C) 5Р ?кіметіне жəне 5Р Президентіне
D) 5Р Президентіне
E) 5Р азаматтарына
F) 5Р Парламентіне жəне 5Р Президентіне
G) 5Р Парламентіне
7. Мемлекеттік бас ару ар ылы ж'зеге асырылатын кəсіби мемлекеттік
ызметкерлерді функциялары мен міндеттері:
A) əкімшілік – саяси $рылым
B) əлеуметтік сфераны міндеті
C) болжам
D) жоспарлау
E) экономикалы салаларды дамыту міндеті
F) жарғылы тар мен за дарды бекіту
G) саяси сфералы міндеті
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8. Мемлекеттік ызметшілер міндетті:
A) 5Р за ын білуге
B) зіні біліктілігі мен кəсіби дəрежесін жоғарылатуға
C) ызметтік міндеттемелерге сəйкес ж'ктелген $ ы ты
ж'зеге асыруға
D) зіні міндеттерін тиімді орындауға
E) тəртіпті болуға
F) жауапты болуға

кілеттіліктерді

9. Мемлекеттік ызметшіні негізгі міндеттері:
A) ызметтік этика ережелерін са тау
B) демократиялы ағидаларды $стану
C) мемлекеттік жəне е бек тəртібін са тау
D) экологиялы талаптарды са тау
E) мемлекетті экономикалы т$ра тылығын амтамасыз ету
F) уа ытылы ызметке келу
G) демалыс тəртібін са тау
10. Мемлекеттік ызметшілер ылмыс жəне бас а да $ ы б$зушылы тар
жасағанда жауап а тартылады:
A) əкімшілік
B) аржылы
C) материалды
D) экономикалы
E) ылмысты
11. 5ызметші жа тарды ызметтерін ж'зеге асыру б лінеді:
A) аттестация кезе іне дейін
B) жыл ішінде
C) арнайы кілеттілік бойынша
D) бір к'нтізбелік жылы
E) уа ытша
F) зейнеткерлікке дейін
G) е бек демалысына дейін
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12. Азаматтар «Б» корпусыны кадр резервiне алыну 'шiн мемлекеттік
ызмет істері ж ніндегі уəкiлеттi органға немесе оны аума ты
органдарын $сынатын $жаттар:
A) «Б» корпусыны кадр резервiне алу туралы шешiмді
B) орта білімі ж ніндегі $жаттарды к шірмелері
C) тiнiш жəне мемлекеттік ызмет істері ж ніндегі уəкiлеттi орган
белгiлеген нысан бойынша толтырылған сауалнама
D) отбасы м'шелеріні $жатары
E) 5х6 см к лемдегi бір фотосурет
F) б$рын мемлекеттік ызметте болғандығын растайтын $жаттар
13. «А» корпусыны мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына згертілген
мемлекеттік ызметшілер «А» корпусыны кадр резервіне алынуы
A) 5аза стан Республикасыны Парламенті бекітетін
B) Мемлекеттік ызмет істері ж ніндегі агенттік шешімі бойынша
C) +лтты комиссияны шешімі бойынша
D) Агенттік т рағасы бекітетін
E) «Мемлекеттік ызмет туралы» За да к рсетілген
F) 5аза стан Республикасыны ?кіметі бекітетін
14. «А» корпусы б$л:
A) 5аза стан Республикасыны Президенті ай ындайтын кадр резервіне
іріктеуді жəне конкурсты іріктеуді ерекше тəртібі сондай-а арнайы
біліктілік талаптары к зделген бас арушылы де гейдегі мемлекеттік
əкімшілік лауазымдар
B) Б корпусыны лауазымды т$лғалары
C) Мемлекеттік ызметтегі барлы ызметкерлер
D) 5аза стан Республикасы Парламенті ана тағайындай алатын
ызметкерлер
E) 5аза стан Республикасы Президентіні жанындағы Кадр саясатымен
айналысатын +лтты комиссияны шешімін ажет ететін т$лғалар
F) «А» корпусына енгізілмеген мемлекеттік əкімшілік лауазымдар
мемлекеттік əкімшілік лауазымдар
15. Мемлекеттік ызметшілерді дербес деректерін, бағалау, аттестаттау
жəне о удан ту нəтижелері туралы мəліметтерді есепке алуды ж'зеге
асырады:
A) ауданды əкімшіліктер
B) 5аза стан Республикасыны «Мемлекеттік ызмет туралы» За ында
к рсетілген персоналды бас ару ызметі
C) 5Р ?кіметі
D) кадр ызметі
E) мемлекеттік ызмет істері ж ніндегі агенттік
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16. Мемлекеттік ызмет нəтижелілігін бағалауды е сəтті əдістерін
енгізген мемлекеттер атарына жат ызуға болады:
A) О т'стік Корея, 5ытай, Канада
B) +лыбритания, Аустарлия, Ресей, Канада, Каза стан
C) +лыбритания, Канада, Нидерланды, Аустралия, 5ытай
D) Жа а Зеландия, Аустралия, Канада
E) +лыбритания, Аустарлия, Канада, Нидерланды
F) О т'стік Корея, Аустарлия, Канада, +лыбритания
G) +лыбритания, Канада, 5ытай
17. Мемлекеттік ызметкерлерді
ызметін бағалау оны келесі кəсіби
компетенцияларына талдау жасайды:
A) сыпайы бола білу
B) ж$мыс а з уа ытысында келу
C) саяси диалогтарды ж'ргізу абілеттілігі
D) ж$мыс бабында алыптас ан иынды тарды ж'йелі талдай алу
E) экономикалы , саяси, əлеуметтік жағдайларды талдау абілеті
F) ішкі жəне сырт ы нормалау шарттарында ж$мыс істеу абілеті
18. Тиімдікті бағалау 'шін а парат к здері болып табылатындар:
A) Жариялылы ағидаты - $пиялылы режимiн жəне ызметтiк немесе
за мен орғалатын зге де $пияны орғауды амтамасыз етудi ескереді
B) 5аза стан Республикасы Президентi кiмшiлiгiні 5аза стан
Республикасы Президентiнi , 5аза стан Республикасы Мемлекеттік
хатшысыны , 5аза стан Республикасы Президентi кiмшiлiгiнi актiлерi
мен тапсырмаларыны орындалуын ба ылау нəтижелерi
C) 5аза стан Республикасы Президентi кiмшiлiгi жəне бағалау ж'ргізуге
уəкілетті органдар ж'ргiзген тексерулер нəтижелерi
D) Ашы ты ағидаты - а парат к здеріні шығу тарихын тексеру
м'мкіндігі
E) Мемлекеттiк органдарды есептi кезе де ж'ргiзген ызметi туралы
есебі
19. Тиiмдiлiкті бағалау ағидаттары:
A) за дылы ағидаты - тиiмдiлiкті бағалауды 5аза стан
Республикасыны за намасына ата сəйкестiкте ж'ргiзу
B) мемлекеттік жоспарлау ж ніндегі уəкілетті орган
C) 5аза стан Республикасы Президентіні кімшілігі
D) бюджеттi ат ару ж нiндегi орталы уəкiлеттi орган (б$дан əрi бюджеттi ат ару ж нiндегi уəкiлеттi орган)
E) дəйектiлiк ағидаты - тиiмдiлiкті бағалауды нəтиже¬лерiн тиiстi
$жаттармен растау
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20. Келесі т$лғалар мемлекеттік ызметкер бола алмайды:
A) За да белгіленген шектеулерді орындаудан бас тарт ан азаматтар
B) 30 жас а толмаған
C) сотталған
D) 25 жас а толмаған
E) Мемлекеттік тілді білмейтін азаматтар
21. Азаматтар мен за ды т$лғалар $ ы тарыны , бостанды тары мен
за ды м'дделерiнi са талуын жəне орғалуын амтамасыз ету, за дарда
белгiленген тəртiп пен мерзiмде азаматтарды тiнiштерiн арау, олар
бойынша ажеттi шаралар олдану – б$л
A) мемлекеттік ызметшіні $ ығы
B) 5аза стан Республикасыны За намалы актілерінде к рсетілген
мемлекеттік ызметшіні кілеттілігі
C) 5аза стан Республикасыны За намалы актілерінде к рсетілген
мемлекеттік ызметшіні жауапкершілігі
D) 5аза стан Республикасыны «Мемлекеттік ызмет туралы» За ында
к рсетілген мемлекеттік ызметті принципі
E) 5аза стан Республикасыны «Сыбайлас жем орлы а арсы к'рес
туралы» За ында к рсетілген мемлекеттік ызметті принципі
F) 5аза стан Республикасыны «Мемлекеттік ызмет туралы» За ында
к рсетілген мемлекеттік ызметшіні негізгі міндеті
22. Мемлекеттік ызметкерді марапаттау:
A) 5ызметте к термелеу
B) Мемлекеттік ызметкерге алғыс жариялау
C) Мансабын жоғарылату
D) Демалыс а жіберу
E) Бір мезгілді а шалай марапаттау
F) Алғыс жариялау
G) 5ымбат сыймен марапаттау
23. Мемлекеттік ызметкерлерге келесідей тəртəптік жазалар олданылуы
м'мкін
A) Ескерту
B) Жала ы де гейіні т мендетілуі
C) 5атан ескерту
D) Жаза
E) Демалыс к'нге ж$мыс істету
F) ат арып отырған ызметтен босатылуы
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24. 5Р Мемлекеттік ызмет істері ж ніндегі агенттік:
A) о уды ж'ргізеді
B) мемлекеттік ызметшілерге та дау жасайды
C) мемлекеттік ызмет бойынша персоналды республикалы дерек орын
жасайды
D) президентке мемлекеттік ызметтегі кадр резервіні негізгі 5$жатын
бекітуді жасайды.
E) е бек а ы ж'йесіні ж'зеге асуы жайлы $сыныстар əзірлеп,
мемлеккеттік ызметшілерді əлеуметтік- $ ы ты орғалуын
амтамасыз етеді
25. Бос əкімшілік мемлекеттік ызметтерге тестілеу бағдарламасы
амтиды:
A) «Мемлекеттік ызмет » туралы за ын
B) 5Р «Инветиция» туралы за ын
C) Е бек кодексін
D) « 5Р Президент» туралы Конституциялы за ын
E) 5Р Конституциясын
Мемлекеттік ызметті йымдастыру
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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