рметті студент!
2018 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 за дылы тар:
A) Айры ша экономикалы за дар
B) +згермелі экономикалы за дар
C) Жалпы экономикалы за дар
D) Экономикалы су за дары
E) Ерекше экономикалы за дар
2. Экономикалы категорияларды талдау дəрежелері:
A) Бағаны алыптастыру процесі
B) Капитал мен бəсекелік ортаны алыптастыру за дылы тары
C) Адамдарды зара арым- атынасы
D) /лтты нары ты дамуы
E) Микро жəне макроэкономика
F) 0оғамны дамуы
3. Нары ты экономикалы ж'йеде негізделеді:
A) Экономиканы к птараптылы
B) +німді с%раныс а сай сату жəне ткізу
C) Экономикадағы идеология
D) Еркін кəсіпкерлік ызметке
E) +ндірушілер мен мемлекет арасындағы байланыс
4. +неркəсіп 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) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
C) мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы экономиканы
реттеу ж'зеге асады
D) натуралды шаруашылы е бегі дəст'р бойынша жалғасып, ж'ргізіліп
отырады
E) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
F) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
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5. Индустриалды ж'йе:
A) Мемлекетті егемендігі жəне %лтты экономиканы ж'зеге асырады
B) Ресурстар мен ндіріс факторлары мемлекетті олында болып,
мемлекеттік меншікті 'стемділігі ж'ргізіледі
C) +ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
D) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж'зеге асыруға бағытталған
E) Ірі машиналы ндіріске дамыған тауар- а ша атынастарына
негізделеді
6. Мемлекеттік меншікке, орталы тан жоспарлауға негізделген
экономикалы ж'йе:
A) Дəст'рлі
B) Нары ты
C) Тауарлы
D) Барлы ресурстар мен ндіріс факторлар мемлекетті олында
E) кімшілік-əміршілік
F) Аралас
7. /лтты байлы %рамына жатады:
A) %лтты табыс
B) з зіне ызмет к рсету
C) жанама салы тар
D) макроэкономикалы к рсеткіштер
E) азаматтарды жеке м'ліктері
F) айналмалы ндірістік орлар
G) негізгі ндірістік жəне ндірістік емес орлар
8. Нары ты кемшіліктері:
A) Адам капиталыны дамуы 'шін шарттарды алыптастыру
B) Балалар е бегін олдану
C) лсіз əлеуметтік кепілділік
D) 0ажеттіліктер толы анағаттандырылмайды
E) Е бекті са тауға кепілдік жо
F) Жа а технологиялар тез ме геріледі
G) Е бек ресурстарды толы ж%мыс бастылығына кепілдік жо
9. +ндіріс факторлары:
A) игіліктер
B) е бек
C) жер
D) ж%мыссызды
E) е бек німділігі
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10. С%раным за ы əрекет етпейді:
A) Нары тағы сатып алушылар саны азайған жағдайда
B) Сирек кездесетін, əрі ымбат тауарларды сатып алған жағдайда
C) Нары тағы сатушылар саны арт ан жағдайда
D) Салы тарды к бейткен жағдайда
E) Тауарлар тапшылығы кезінде
11. /сыныс икемділігі:
A) Бағаны 1 пайызға згеруіні с%раныс а əсері
B) Табысты салыстырмалы суі кезіндегі с%раныс м лшеріні згеруі
C) Бағаны 1 пайызға згеруі кезіндегі %сыныс м лшеріні (пайызды )
згеруі
D) Табысты (пайызды ) суі кезіндегі с%раныс м лшеріні згеруі
E) Субституттар бағасыны згеруі кезіндегі с%раныс м лшеріні
(пайызды ) згеруі
F) Бағаны 1 пайызға т мендеуіні с%раныс а əсері
12. Айнымалы факторды
ндірілген жалпы німні
A) Жалпы нім
B) Marginal product
C) Тotal product
D) Аverage product
E) Орташа нім
F) ТР

осымша бір бірлігін пайдалана отырып
сімі:

13. Меншік иесіні табысыны т'рі:
A) /тым
B) 0ор
C) Пайыз
D) Т%тыну
E) Шығын
14. Банктік несие т'рі:
A) Бір кəсіпорынны несиесі бас аға
B) Т%тынушылы несие
C) Коммерциялы несие
D) Кəсіпорын несиесі
E) Халы аралы несие
F) Ипотекалы несие
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15. Сырт ы шығын:
A) Бір алыпты де гейде т%рады
B) Кəсіпорынны зіне тиесілі ресурстарын (меншігін ) тиімді пайдалану
тəсілі ар ылы фирманы болжамданған а шалай аражаты
C) На ты а ша козғалысын бейнелейді
D) Ішкі жабды таушылар ар ылы ндіріс факторларына ж%мсалған
а шалай аражаттары
E) Арендалы т лемге жəне тағы бас аларға ж%мсалған а ша аражаттары
16. +ндіріс к леміні згеруіне байланысты згеріп отыратын айнымалы
( згермелі) шығын:
A) 0исығы нім саны абциссасына пареллель болады
B) Бастап ы кезде ндіріс к леміні %лғаюымен атар ар ынды %лғайып
отырады
C) 0исығы нім саны абциссасына перпендикуляр болады
D) +нім ндіру процесі басталмастан б%рын пайда болады
E) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
F) +нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
G) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж%мсалады
17. Б%л оғамны дамуы мен мір с'руі 'шін ажетті материалды жəне
рухани игіліктерді %ру процесі:
A) ндірістік атынас
B) %рылым
C) табиғи фактор
D) ж%мыс к'ші
E) ндіріс
F) ндіргіш к'штер
G) игіліктер %ру процесі
18. Е бек нарығы:
A) Е бек нарығындағы %йымдар
B) Ж%мыс к'шіне с%раныс жəне %сынысты амтамасыз етуші
экономикалы атынастар ж'йесі
C) Тауарлар мен ызметтерді %сынатын нары
D) 0ор биржалары
E) Ж%мыс к'шін тауар ретінде сату - сатып алу туралы экономикалы
атынастарды ж'йесі
F) Автомобильдер нарығы
G) Капиталды тауар т'рінде %сынатын экономикалы атынастар ж'йесі
H) А шаны тауар ретінде сататын жəне сатып алатын экономикалы ж'йе
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19. Ж/+ «дефляторы»:
A) Ж%мыссызды де гейіні к рсеткіші
B) Номиналды жəне на ты Ж/+ атынасы
C) С%раныс к леміні к рсеткіші
D) Баға де гейіні к рсеткіші
E) Табыс к леміні к рсеткіші
F) Базистік бағадағы Ж/+ жəне ағымды бағадағы Ж/+ атынасы
20. Т%тынуға орташа бейімділік формуласы:
A) MPS=∆S/∆Y
B) APS=S/Y
C) APC=C/Y
D) Т%тынуды табыс а атынасы
E) Т%тынуға орташа бейімділік = т%тыну/табыс
21. Экономикалы цикл фазалары:
A) То ырау
B) К'йзеліс
C) Стагфляция
D) Т%ра сызды
E) Дағдарыс
F) Циклділік
22. Е бек нарығындағы тепе-те дік:
A) Ж%мыскерді психологиясы б%зылады
B) Ж%мысшыны е бекке абілеттілігі артады
C) Жала ы м лшері азаяды
D) Ж%мысшыны ж%мсайтын е бегіні сапасы жоғарлайды
E) Е бекке деген с%раным жала ы м лшерінен кері пропорционалды
байланыста болады
F) С%раным мен %сыным к мегімен бектіледі
G) Е бек нарығын мемлекет реттейді
23. Валюта олдану саласы мен тəртібіне арай б лінеді:
A) /сыным нарығыны згеруі нəтижесінде
B) Барлы валюталы операция бойынша (ішінара айтарымды)
C) Баға индексі к мегімен лшенеді
D) Еркін конверсияланатын (толы айтарымды)
E) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
F) Бас а шетел валютасына айырбасталады
G) Еркін конверсияланбайтын (толы айтарымсыз)
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24. Валюта курсыны динамикасына əсер ететін факторлар:
A) /лтты табысты к лемі мен ндіріс шығындарыны де гейі
B) Тауар мен ызмет к рсету импорты
C) лемдік нары тағы валюталы сенімділік
D) Халы шаруашылығы экономикасын т%ра тандыру
E) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
F) Инфляцияға арсы саясат
G) 0аржыны сауы тыру
25. Экономикалы суді ар ынымен сипатын келесі факторлар
аны тайды:
A) негізгі капитал
B) уа ыт тапшылығы
C) шығындарды артуы
D) е бек ресурстары
E) німні сапасыны т мендеуі
F) нім проблемасыны шешілмеуі
Экономикалы теория
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Макроэкономика зерттейді:
A) Нары тағы жағымды жəне теріс сырт ы əсерлерді
B) Елдегі ж%мыссызды мəселесін
C) Жетілген бəсекелестік жағдайындағы фирмаларды іс-əрекетін
D) Елдегі ндіріс к леміні суін
E) Билайн %ялы телефон операторыны нары тағы 'лесін
F) Тау-кен кəсіпорындарыны инвестициялы ызметін
G) +ндіріс факторларына табыстарды %рылуын
2. Дж.М.Кейнсті %станымы:
A) Жеке м'ддені абсолюттендіру, еркін имылға экономиканы негіздеді
B) Экономиканы мемлекет реттеу керек
C) Экономиканы циклды озғалысы кездейсо ты емес, нары
за дылығы
D) Экономиканы дағдарыстан шығару
E) Жиынты %сынысты ынталандыру
3. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Инфляция де гейіні суі немесе %лдырауы
B) Толы ж%мыспен амтылу мен ж%мыссызды
C) +ндірушіні шығынын мейілінше т мендету
D) Монополистерді бағаны к теруі
E) Тауар нарығында с%раныс пен %сыныс тепе-те дігі
F) Фирма пайдасын %лғайту
4. Экономикалы теориядағы макроэкономикалы талдауы:
A) +ндіріс факторларына бағаны %рылуы
B) Баға де гейін жəне оны згерісін аны тау
C) Т%ра ты экономикалы сім шарттары
D) Мемлекетті ндіріс факторларыны салааралы б лінуіне атысуы
E) Нары тағы с%раныс к лемі
F) Нары ты бағаны алыптасуы
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5. Ласпейрес индексін есептеуде:
A) Орташа бағалар алынады
B) 0ымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
C) Ағымдағы жылдағы тауарлар бағасы алынады
D) Таза импорт т%ра ты
E) Таза экспорт т%ра ты
F) Ағымдағы жылдағы тауарларды т%тыну %рылымыны згеруі
ескерілмейді
G) Ағымдағы кезе дегі тауарлар оржыныны %рылымы алынады
6. Шығындар əдісі бойынша жабы экономикадағы ЖІ+ есептеуде
олданылатын агрегатталған шама:
A) Ренталы т лемдер
B) Таза экспорт
C) Корпорациялар пайдасы
D) Фирмаларды инвестициялы шығындары
E) Жала ы
7. Жиынты с%раныс к леміні
факторлар:
A) Клейтон за ы
B) Кейнс 'лгісі
C) Шерман за ы
D) Манделл-Флеминг əсері
E) Пигу əсері
F) Харрод-Домар 'лгісі

динамикасына əсер ететін бағалы

8. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Байлы салдары
B) А ша айналысыны жылдамдығы
C) Пайыз м лшерлемесіні салдары
D) Импортты тауарларды сатып алу салдары
E) Бағалар де гейі
9. Кейнс 'лгісіне сай:
A) Бағалар мен атаулы жала ы икемді
B) Экономикада с%раныс тиісті %сынысты тудырады
C) Шығарылатын нім к лемі экономикадағы капитал орына тəуелді
D) 0ыс а мерзімде бағалар мен атаулы жала ы ата , икемсіз
E) Ж%мыспен амту де гейі мен нім шығару к лемі икемді
F) Экономикада %сыныс тиісті с%ранысты тудырады
G) Инвестициялы м лшерлемелер икемді
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10. Кейнсті арапайым мультипликатор 'лгісі к рсетеді:
A) 1/1-b
B) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
C) А ша массасы сіміні , табыс сіміне атынасын
D) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
E) ∆Y/∆G
11. Кейнс кресі 'лгісіндегі іс ж'зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) Жиынты с%раныс жиынты %сыныстан арты болады
B) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
C) Жиынты с%раныс жиынты %сыныстан кем болады
D) Фирмалар т%тынушылар сатып алуға дайын к лемнен аз шығарады
E) Тауарлы материалды ор ыс арады
F) Тауарлы материалды ор седі
12. /сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Ж%мысбастылы т мендейді
B) Жиынты %сыныс седі
C) Баға седі
D) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) Жиынты с%раныс исығы солға-т мен жылжиды
F) +нім к лемі т мендейді
13. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с%ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Трансакциялы
B) Транс%лтты
C) Ескерту
D) Делдалды
E) Алыпсатарлы
14. А ша %сынысын азайту туралы шешім абылдау 'шін /лтты банк:
A) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м'мкін
B) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м'мкін
C) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м'мкін
D) Кəсіпкерлік %рылымдарды аржыландыруды арттыруы м'мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м'мкін
F) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м'мкін
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15. Экспансиялы а ша-несие саясаты:
A) Несие беру к лемін ке ейтумен сипатталады
B) Ж%мысызды ты реттеу
C) Мемлекет шығындарын азайту
D) Сыйа ы м лшерлемесіні де гейін т мендеуіне байланысты
E) Айналымдағы а ша жиыныны суіне ба ылауды əлсіздігімен
сипатталады
16. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н'ктелерде:
A) /лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
B) А ша %сынысы оны с%ранысынан к п
C) Тауарлар мен ызметтерге с%раныс арты
D) Игіліктер нарығында тапшылы
E) Тауарлар мен ызметтерге %сыныс с%раныстан к п
17. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Салы тарды к беюі
B) Инвестициялы шығындарды азаюы
C) Инвестициялы шығындарды суі
D) Мемлекеттік шығындарды суі
E) Жина тарды азаюы
F) Салы тарды азаюы
G) Т%тынушы шығындарыны суі
18. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Дефляция
B) Рецессия
C) Девальвация
D) Инвестиция
E) Стагфляция
F) Депрессия
G) Дефлятор
19. Толы ж%мысбастылы кезіндегі ж%мыссызды ты т'рлері:
A) Фрикционды ж%мыссызды
B) Циклды жəне технологиялы
C) Маусымды жəне %рылымды
D) Табиғи ж%мыссызды
E) Жасырын ж%мыссызды

13

Макроэкономика

51

20. Инфляция мен ж%мыссызды арасындағы зара байланыс:
A) Ж%мыссызды т мендейді, инфляция седі
B) Тура байланыс
C) Тікелей байланыс
D) Ж%мыссызды седі, инфляция да седі
E) Лоренс исығында к рсетілген байланыс
F) Лаффер исығында к рсетілген байланыс
21. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
B) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
C) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
D) Ауыспалы валюта бағамын к теру
E) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
F) Ж%мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
G) Сауда балансыны жай-к'йін бейнелеу
22. Ағымдағы операциялар бойынша 0аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт к лемі ыс артылады
B) Тапшылы аржыландырылады
C) Фиксалды саясат ж'ргізіледі
D) Импорт к лемі %лғайтылады
E) Экспорт к лемі %лғайтылады
F) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д%рыс:
A) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
B) /лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Таза экспортты м лшері %лтты кіріске тəуелді
D) Импортты м лшеріне тəуелді
E) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
F) Сауда балансыны сальдосы міндетті т'рде н лге те
G) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді %райды
H) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке 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) алай згереді?
A) 15 долларға седі
B) 0%ны 67,5 доллар болады
C) р маркадан 5 центке кемиді
D) 7,50 долларға седі
E) 10 долларға т'седі
F) 15 долларға арзандайды
G) 7,50 долларға азаяды
25. Т%рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т%ра ты
жағдайдағы д%рыс т%жырымдама:
A) Жиынты %сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
B) Бір ж%мысшыны жина тауы бір ж%мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
C) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі %лғая т'седі
D) Бір ж%мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т%ра сыз
болып алады
E) Ж%мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
F) Экономикаға инвестиция тарту %лғая т'седі
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Маркетинг
1. леуметтік-этикалы маркетингті т%жырымдамасына бір атар бас ару
идеялары жатады:
A) Ма сатты нары ты м% тажды тары мен ажеттіліктерін
анағаттандыру
B) Ма сатты нары ты оршаған ортасыны мəселелерін ескере отырып
тауарлар мен ызметтер %сыну
C) Сатылым м лшерін арттыру
D) Шығарылатын тауарлар мен ызметтерді ндірісіні экологиялы
жəне əлеуметтік əсерлерін зерттеу
E) Материалды, зияткерлік жəне бас а ресурстарды са тау
2. Сырт ы а парат к здері:
A) /лтты жəне халы аралы ресми %йымдарды деректері
B) Мемлекеттік органдар, министрліктер, жергілікті зін- зі ат арушы
органдар жəне %йымдарды басылымдары
C) Сату к лемі
D) +ткізу к лемі
E) Импорт жəне экспорт к лемі
F) Т%тынушыларды картасы
G) Тауар айналымыны сипаты
3. Пошта ар ылы сауалнама ж'ргізу əдісіні арты шылы тары немен
т'сіндіріледі:
A) А паратты деу 'дерісінде андай да бір иынды ты
туындамауымен
B) Аудиторияны ке амтумен
C) С%ра тарды к леміне шек ойылмаумен
D) Белгілі бір та далымны к рнекілігімен
E) Психология білімі бойынша мамандарды ажеттілігін талап етпейді
F) Жер аумағын толы амту
4. Пошта ар ылы сауалнама ж'ргізу əдісіні кемшіліктері немен
т'сіндіріледі:
A) Жиналған а паратты компьютерде деу м'мкін болмауымен
B) К рнекілік та далымны болмауымен
C) Кей жағдайда респондентке барлы с%ра тар т'сінікті болмауы м'мкін
D) Жауаптарды шынайылығын ба ылау м'мкіндігіні болмауымен
E) Аз аудиторияны амтумен
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5. А.Маслоу теориясындағы ажеттіліктер:
A) арнайы себептілік ажеттілігі
B) бірінші реттік ажеттілік
C) мерзімдік, бір реттік ажеттілік
D) зін - зі таныту ажеттілігі
E) физиологиялы , са тану ажеттілігі
6. Жоғары табысы жəне əлеуметтік статусы бар топ а жататын тəуекелге
берік жəне экспериментке барғыш сатып алушы:
A) Жа ашыл
B) Алғаш ы к пшілік
C) Ретроград
D) Креативті
E) Батыл
F) Консерватор
7. Нары ты мінез- %лы ты ағида негізінде сегменттеу сипаттайды:
A) Адамдарды мір с'ру бейнесін
B) Т%тынушылар санын
C) Т%тынушыларды тауарды пайдалану ар ынын
D) Адамдарды т%лғалы сипаттамаларын
E) Т%тынушыларды тауарды пайдалану дағдысын
F) Т%тынушыларды тауарға к з- арасын
8. Шетелдік нары та німді жылжытуды басты %рамдастары:
A) +зіндік жылжытулар
B) Арналармен сату
C) Жарнама
D) Іскерлік байланыстар
E) Жанама сату
F) Делдал ар ылы сату
G) Келісім шарттар
9. Нары ты сегменттеу нəтижелерін олдану ма саттары мен бағыттары:
A) Нары сипаттарын аны тау
B) Тарату арналарын та дау
C) 0ызметкерлерді бас ару
D) Зияткерлік де гейді бағалау
E) Инновацияны енгізу
F) Т%тынушыларды уəжделерін аны тау
G) Тауар ерекшеліктерін аны тау
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10. Тауарды мірлік кезе іні су кезе іні сипаттамасы:
A) стандарт а сай емес тауарларды пайда болуы
B) тауарды экспорт а шығарыла бастауы
C) салыстырмалы т'рде тауарды беделі т мендейді
D) сату к леміні суі
E) арапайымдылы ты бірінші орынға ойылуы
F) с%ранысты се бастауы
G) т%тынушыларды тауарды абылдауы
11. Тауар саясатындағы сервистік ызметті т'рлері:
A) кепілдемелі, кепілдемеден кейінгі сервис
B) талап бойынша орындалатын сервис
C) арнайы т%тынушылар тобына арналған сервис
D) т%тынушыны 'йінде к рсетілетін сервистік ызметтер
E) жоспарлы т'рдегі аралас сервис
F) ерекше сервистік ызметтер
12. Тауарлы номенклатура сипатталады:
A) +зіні енімен (ассортименттік топтар санымен )
B) Бағаны бір аралығында сатылуымен тығыз байланысты аналогты
тауарлар тобы
C) +зіні тере дігімен (тауарды %сыну варианттарымен )
D) Б%л сатушыны сатып алушыларға %сынатын барлы тауарлар т'рі
E) Бір-бірімен пайдалануыны % састығымен тығыз байланысты тауарлар
тобы
F) +зіні толы тығымен (жеке тауарлар санымен )
13. Маркетингтік баға стратегиясына жатады:
A) «Орта нары ты баға» стратегиясы
B) «Лазер сəулесі» стратегиясы
C) Шоғырланған маркетинг
D) «Бəсекелесті со ынан еру» стратегиясы
E) «0аймағын алу» стратегиясы
14. Географиялы ағида бойынша баға белгілеу:
A) Тіректі німге байланыстырып баға бекіту
B) Айма ты баға бекіту, яғни бағада ткізу ашы тығын ескеру
C) Мемлекетті баға бекітуі
D) Бəсекелестердi санына жəне к'шiне байланыстырып баға бекіту
E) +нім ндірілген жерде франко-вагон бағасын бекіту, м%нда тапсырушы
тасымалдау шығындарын зі т лейді
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15. Брокерді басты ызметі:
A) Маклерлік фирмаларды %рамында ж%мыс ат ару
B) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін %йымдастыру
C) +ндірушілер мен к терме саудагерлерден 'лкен к лемде тауарларды
сатып алу
D) +зіні тауарларын сатып алу жəне сату
E) Тауарды 'лкен партияларын тез айта сату («ванселлинг»)
F) +кілдік ызметті жасырын сипаты
16. Дистрибьюторды басты ызметі:
A) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін %йымдастыру
B) Тауарды иесіні атынан оны ткізу
C) Нары ты жағдаятын зерттеу
D) Т%тынушыға тауарларады партиясын жеке бірлікпен сату
E) +зіні тауарларын сатып алу жəне сату
F) Барлы нары а тауарды тарату
G) Бас а т%лғаны міндеттемесі бойынша кілдік ат арушы операциялар
ж'ргізу
17. БМК-мен (біріккен маркетингтік коммуникациялар) салыстырғанда
дəст'рлі коммуникацияларды тиімділігін т мендетуді басты себептері:
A) леуетті т%тынушыларды білім де гейіні т мендеуі
B) А паратты шамадан тыс ж'ктеме
C) ЖаDанды шамадан тыс оныстану мəселесі
D) Шамадан тыс толған нары
E) Сатып алушыларды жеке дара с%раныстарыны суі
F) леуетті т%тынушыларды ызығушылы де гейіні т мендеуі
G) К птеген дамыған елдерде бала туу м лшеріні т мендеуі
18. БМК (біріккен маркетингтік коммуникациялар) алыптастыру жəне
пайдалануды негізгі себептері:
A) Т%тынушылар т%рғысынан мы ты олдауға ол жеткізу м'мкіндігі
B) Ма сатты аудиторияларды сегменттеуді тиімділігін арттыру
C) «0ырғи- аба соғысты » ая талуы
D) К птеген дамыған елдерде білім де гейіні т мендеуі
E) «Бейбіт атомды» дамыту
F) ЖаDанды шамадан тыс оныстану мəселесі
G) Д'ниеж'зіндегі адамдарды мір с'ру де гейін арттыру
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19. Маркетинг ж'йесіндегі жарнаманы басты %раушылары:
A) Логистика
B) Консьюмеризм
C) А парат арнасы
D) Дилер
E) Маркетингтік коммуникация %ралы
20. Кəсіпорынны
немесе фирманы
ішінара ызметіне атысты
маркетингті міндеттері:
A) /йымны ішкі ж'йесінде маркетингті %ралдарын пайдаланумен
байланысты міндеттер
B) Кəсіпорынны саясатыны ызығушылы тарын біріктіру мен
бас арумен байланысты міндеттер
C) Елдегі саяси жағдайды мониторинг жасаумен байланысты міндеттер
D) 0оғамны алдындағы маркетингті əлеуметтік жауапкершілігін
амтамасыз етумен байланысты міндеттер
E) Жарнама %ралдары ар ылы əр т'рлі манипуляцияны болдырмаумен
байланысты міндеттер
21. Нары ты талдау 'дерісіндегі «бəсекелестік орта» к рсеткіштері
бір атар факторлармен сипатталады:
A) Нары ты даму серпіні
B) Сауданы себептері
C) Фирмалармен пайдаланатын маркетингтік стратегиялар
D) 0ажеттілікті т%ра тануы
E) Бəсекелес фирмаларды німін ткізу к лемі
F) Нары əлеуеті
G) А параттандыру
22. Маркетинг аржысын аны тау 'шін олданылатын «0олда бар аржы»
əдісіні кемшіліктері:
A) тауарды жетілдіруге жеткілікті к іл б лінбеуі
B) фирма ма саты мен шығыны арасындағы байланыс ескерілмейді
C) т%тынушыларды зертеу ж%мыстары ж'ргізіледі
D) тауарды жарнамасы жеткілікте т'рде ж'ргізіледі
E) т%тынушыларды талап-тілектері арастырылады
F) тауарды о тайлы жылжытуға аржы жетіспеушілігі
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23. Нары ты талдау 'дерісіндегі «сала %рылымы» к рсеткіштері бір атар
факторлармен сипатталады:
A) Сатушылар саны
B) 0ажеттілікті %рылымы
C) Сатып алушыларды айма ты ерекшеліктері
D) 0ажеттілікті т%ра тануы
E) Сатып алушыларды саныны серпіні
F) Сатып алушыларды саны
24. Тауарды шетел нарығына бағыттауды жолы:
A) шетел нарығына жа а нім т'рін %сыну
B) шетел нарығына тек ана ызмет к рсетуді ғана %сыну
C) тауарды шетел нарығында тек кешенді т'рде ғана сату
D) шетелдік делдалдар ызметін олданбай тауар %сыну
E) шетелдегі клиенттерге сервистік ызметтен бас тарту
F) шетел нарығына тауарларды орапсыз жеткізу
25. 0ызмет саласындағы орын алып отырған институт:
A) біріккен кəсіпорындар секторы
B) жарнамалы сектор
C) ндірістік сектор
D) халы аралы фирмалар секторы
E) мемлекеттік сектор
Маркетинг
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Менеджмент
1. Барлы ж'йелер шартты т'рде б лінеді:
A) статистикалы
B) əлеуметтік-экономикалы
C) биологиялы
D) техникалы
E) философиялы
F) демографиялы
2. Менеджментті бас ару де гейлері бойынша жоспарлау т'рлері:
A) тактикалы
B) аржылы
C) орта мерзімдік
D) стратегиялы
E) маркетингтік
F) ыс а мерзімдік
G) оперативтік
3. Бизнеспен тиімді бəсекелесу 'шін фирманы
а параттар к зі:
A) Рынок
B) 0ызметкерлер
C) Мекеме
D) Маркетинг
E) Жарнама
F) С%раныс

%дайы жинауы тиіс

4. Классикалы теория сипатталады:
A) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
B) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
C) Бас ару процестерімен
D) Шешілуге тиісті міндеттермен
E) Ж%мыскерлерді на ты ызмет т'ріне ай ындаумен
F) Б%йры беру тізбектілігімен
G) 0%рылымды б лімшелерді алыптастырумен
5. Ситуациялы к з арас сипатталады:
A) Бас ару процестерімен
B) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
C) 0%рылымды б лімшелерді алыптастырумен
D) Б%йры беру тізбектілігімен
E) Ж%мыскерлерді на ты ызмет т'ріне ай ындау
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6. Бихевиористік бас ару мектебіні дамуына з 'лестерін ос ан
ғалымдар:
A) Г. Гант
B) Ф. Гилбрет
C) К. Альдерфер
D) Р. Лорд
E) Г. Форд
F) А. Маслоу
7. Мотивацияны іс ж'ргізу теориясына кіретін теориялар:
A) ділдік теориясы
B) Мотивация моделі
C) Екі факторлы теория
D) Талаптану теориясы
E) Eміттену теориясы
8. /йымдағы келіспеушілікті шешу жолдары:
A) к'штеу
B) пікірлесу
C) ж%бату
D) сезіну
E) сендіру
F) ажеттілігін анағаттандыру
G) ойлану
9. Менеджментті кезе і:
A) оперативтік бас ару
B) функционалды бас ару
C) əлеуметтік-психологиялы
D) %йымды – техникалы
E) %йымды - % ы ты
F) əлеуметтік-этикалы
G) индикативтік бас ару
10. /йымдарда алдын ала ба ылауды олданылу салалары:
A) стандартты %руға атысты
B) на ты ол жеткізген нəтижелерді стандартпен салыстыруға атысты
C) адами ресурстарға атысты
D) аржылы ресурстарға атысты
E) ол жеткізген нəтижелер ауыт ыған болса згерту енгізуге атысты
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11. А парат-бас ару ж'йесін жобалау кезе дері:
A) Пайдаланушыларды ж'йені жобалауға атысуы
B) Ж'йе деректерін жетілдіру
C) 0ажетті жабды тарды дайындау
D) Мəліметті деу процесін жобалау
E) Шешім абылдау ж'йесін талдау
12. Ньюмен бойынша сенім к рсетуге ы ылассызды ты бес себебі:
A) арамағындағыларға сенім білдіре алмауы
B) бас аларға жалта тау
C) біліміні т мендігі
D) біліктілігіні жетіспеуі
E) басшылы абілетіні жо тығы
F) кəсіби шеберлігіні т мен болуы
G) бағыныштыларды сеніміне кіре алмау
13. Басшылы ты тиімді ат аруды айры ша ма ызды элементтері:
A) шешім абылдау кезінде ешкіммен санаспау
B) корпоративті кештер ткізу
C) топты норма
D) ж%мыс а жағымды к з арас
E) топты пікірлестік
14. Теріс ы палды сипаты:
A) Ой- рісін дамытуға тырысу
B) Жазалаудан ауіптену
C) К термелеу əдісін олдану
D) С гістен ауіптену
E) Тал ылаудан ауіптену
15. Творчестволы (шығармашылы ) ы палды сипаты:
A) С гістен ауіптену
B) Жазалаудан ауіптену
C) Жа аша ж%мыс істеуге %мтылу
D) Ой- рісін дамытуға тырысу
E) Жа а проблемаларды шешуге %мтылу
16. Бас ару ызметіні тиімділігін арттыратын факторлар:
A) бас ару икемдігі мен жеделдігі
B) жоғары моральды к іл-к'й
C) ол астындағыларды ма саткерліктерін ояту
D) басшыны орын алған жағдайды жеткізе білуі
E) кадрларды т%ра сыздығы
F) тиімсіз орта
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17. /йымдардағы дау-жанжалды объективтік себептері:
A) мірлік %станым айырмашылығы
B) іскерлік жағдайларға атысты имыл-əрекеттері
C) мінез- %лы а байланысты
D) к з арас айырмашылығы
E) темпераментке байланысты
F) пікір айырмашылығы
18. /йымда келіспеушілікті т'рлері:
A) сезімдік келіспеушілік
B) əрт'рлі пікірге байланысты келіспеушілік
C) танымды келіспеушілік
D) т%лға аралы келіспеушілік
E) ішкі т%лғалы келіспеушілік
19. /йымдағы келіспеушілікті шешу жолдары:
A) сендіру
B) к'штеу
C) ойлану
D) сезіну
E) ж%бату
F) ор ыту
20. Ф.Тейлорды "ғылыми бас ару" ағидалары:
A) Е бека ыда ынталандыру ж'йесін олдану
B) Уа ытты 'немді пайдалану
C) 0ызметкерлерге жанашырлы таныту
D) Ж%мыскерлерді кайта даярлау
E) 0ызметкерлерді ғылыми т'рде с%рыптау жəне баулу
F) Е бекке мамандандыру жəне жауапкершілікті əділетті арттырылуы
21. /йымны жоғарғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) ма сатты орындалуын амтамасыз етпеу
B) ндірістік операцияларды орындау
C) операцияларды орындалу тəртіптерін аны тау
D) %йымны жалпы стратегиясын аны тау
E) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
F) %йымны бағыт-бағдарламасын алыптастырып жасау
G) жалпы %йымды дамуды бағалауда ызмет ат ару
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22. Жеке т%лғалы тараптан алғандағы мəтінні мəнін жеткізуді
əрт'рлілігі:
A) абылдау кедергілері
B) де гейлер арасындағы коммуникация
C) шуыл
D) семантикалы кедергілер
E) бейресми коммуникациялар
F) идеяны тууы
G) вербалды символдар
23. Тəуекелді пайда болу орнына байланысты жіктелуі:
A) табиғат факторларына байланысты
B) шаруашылы ты зіндігі
C) %жымды
D) адамны жеке басына байланысты
E) аржылы
F) инновациялы
24. Тəуекелді пайда болу себебіне байланысты жіктелуі:
A) мəліметтерді жеткіліксіздігі
B) əлеуметтік-экономикалы
C) бəсекелестер əрекетіні белгісіздігі
D) əлеуметтік-психологиялы
E) моральды -психологиялы
F) перспективалы
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25. Стратегиялы жоспарлауды зіндік белгілері:
A) стратегиялы жоспар к лемді зерттеулермен жəне на ты деректерге
негізделуі тиіс
B) стртегиялы жоспарды жасағада, %за уа ыт бойы т%тастығын
са таумен оса, ажет болған жағдайда жетілдіруді жəне айта
бағыттауды ж'зеге асыратындай икемді болуы тиіс
C) стратегиялы жоспар тек 5 жылдан 20 жылға дейінгі аралы та
жасалынуы тиіс
D) стратегиялы жоспар %за жылға жасалынады, сонды тан онда
к рсетілген параметрлерді згертуге болмайды
E) стратегиялы жоспарды тек ірі компаниялар ғана абылдайды
F) стратегиялы жоспарды бас аруды барлы де гейінде арастырып
бекітеді
G) стратегияны жоғарғы басшылар т%жырымдайды, алайда оны ж'зеге
асыруға бас аруды барлы де гейіндегілерді атысуы к зделеді
Менеджмент
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