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
5B051000

Маманды ты атауы

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

«Мемлекеттік жəне
жергілікті бас ару»

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Мемлекеттік бас ару теориясы
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші &шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж$мыстары &шін с$ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с$ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С$ра кітапшасын ауыстыруға;
- С$ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, $ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н$с аларынан болжалған
д$рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате &шін 1
балл кемітіледі. Студент д$рыс емес жауапты та даса немесе д$рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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Маркетинг
1. Маркетингті тауарлы т$жырымдамасына бір атар бас ару идеялары:
A) Ма сатты нары ты м$ тажды тары мен ажеттіліктерін
анағаттандыру
B) Сатылым м лшерін арттыру
C) Тауарды т$тынушылы асиеттерін жетілдіру
D) Жалпы ндірісті жетілдіру
E) Пайданы сіру
2. Жекелей с$хбат алу кезінде сауалнама əдісіні
кемшіліктері
т&сіндіріледі:
A) Жиналған а паратты компьютерде деу м&мкін болмауымен
B) Салыстырмалы жоғарғы $нымен
C) С$хбат алынушыны саны жəне с$ра тарды к леміні шегімен
D) Аз жер аумағын амтумен
E) Жиналған а паратты деуді к&рделілігімен
3. Ішкі а парат к здері:
A) Салалы фирмалар мен орта кəсіпорындарды есеп берулері мен
басылымдары
B) Тауар айналымыны сипаты
C) Сауда- неркəсіптік палаталар мен ода тарды басылымдары
D) .лтты ресми $йымдарды деректері
E) Прайс-пара тар, каталогтар жəне бас а фирмалы басылымдар
4. Пошта ар ылы сауалнама ж&ргізу əдісіні кемшіліктері т&сіндіріледі:
A) .за уа ытты шығындармен
B) К рнекілік та далымны болмауымен
C) Жауаптарды шынайылығын ба ылау м&мкіндігіні болмауымен
D) С$хбат алушыны с$ра ты т&сіндіру м&мкіндігіні жо тығымен
E) Салыстырмалы жоғарғы $нымен
5. Жоғары табысы жəне əлеуметтік статусы бар топ а жататын тəуекелге
берік жəне экспериментке барғыш сатып алушы:
A) Батыл
B) Со ғы к пшілік
C) Жа ашыл
D) Ретроград
E) Алғаш ы к пшілік
F) Консерватор
G) Лидер
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6. Абрахам Маслоуды ынталандыру теориясындағы ажеттіліктер:
A) Рухани
B) Физиологиялы
C) 5зін- зі са тау
D) Психологиялы
E) 6аржылы
F) 6орғаныс
G) леуметтік
7. Нары ты сегменттеу ағидасы:
A) Тауарлы
B) Психологиялы
C) Демографиялы
D) Коммерциялы
E) 5ндірістік
F) Этикалы
8. Халы аралы маркетингті
A) нары ты орта
B) медиаорта
C) мегаорта
D) экономикалы орта
E) мəдени орта
F) саяси- $ ы ты орта

арастырылатын негізгі орталары:

9. Сараланбаған маркетингті басты ерекшеліктері:
A) Жаппай &лестіру жəне жаппай жарнаманы əдістеріне негізделген
B) Маркетингті барлы элементтері бойынша бас ару ж&йесіні
интегралды іс-əрекетін білдіреді
C) Ерекше ажеттіліктер, шығындар, с$раныстар мен сегменттер
ескерілмейді
D) Маркетингтік зерттеулерді ткізуге деген ажеттілік жо
E) Нары ты тере сегментациясын білдіреді
F) С$ранысты т мендеуі жағдайында компаниялармен аса жиі
колданылады
10. Тауарлар топтамасын арасыратын болса , дəст&рлі тауарлар:
A) биржа тауарлары
B) ызмет т&ріндегі тауарлар
C) идея
D) неркəсіп тауарлары
E) арнайы тауарлар
F) орын
G) т$тыну тауарлары
5
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11. Тауарлы номенклатура сипатталады:
A) Б$л сатушыны сатып алушыларға $сынатын барлы тауарлар т&рі
B) Бір-бірімен пайдалануыны $ састығымен тығыз байланысты тауарлар
тобы
C) Нары тағы барлы тауарлар бірлігі
D) 5зіні енімен (ассортименттік топтар санымен )
E) 5зіні толы тығымен (жеке тауарлар санымен )
F) 5зіні тере дігімен (тауарды $сыну варианттарымен )
12. Тауар саясатындағы сервистік ызметті т&рлері:
A) кепілдемелі, кепілдемеден кейінгі сервис
B) жоспарлы т&рдегі аралас сервис
C) тауарды сат аннан кейінгі сервис
D) ерекше сервистік ызметтер
E) т$тынушыны &йінде к рсетілетін сервистік ызметтер
13. Маркетингтік баға стратегиясы:
A) «Бəсекелесті со ынан еру» стратегиясы
B) «Нары уысы» стратегиясы
C) «Лазер сəулесі» стратегиясы
D) «6аймағын алу» стратегиясы
E) «Орта нары ты баға» стратегиясы
14. Тауар номенклатурасы ше берінде баға тағайындау бағаларды бекіту
байланысты:
A) Тауар ассортименті ше берінде
B) Нары $рылымына
C) Бəсекелестердi санына жəне к&шiне байланысты
D) Нары ерекшелігіне
E) 5ндірісті жанама німдеріне
F) Делдалды баға тағайындауы байланысты
15. Диллерді басты ызметі:
A) Білікті сервисті ажет ететін техникалы т$рғыдан к&рделі тауарларды
сатуға мамандану
B) 5ндірушілер мен к терме саудагерлерден &лкен к лемде тауарларды
сатып алу
C) Тауарды иесіні атынан оны ткізу
D) .са жəне зара байланысты емес тауарларды сату
E) .за мерзімде пайдаланатын тауарларды со ғы т$тынушыға сату

6

Маркетинг

51

16. Брокерді басты ызметі:
A) Маклерлік фирмаларды $рамында ж$мыс ат ару
B) 5ндірушілер мен к терме саудагерлерден &лкен к лемде тауарларды
сатып алу
C) 5зіні тауарларын сатып алу жəне сату
D) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін $йымдастыру
E) Тауарды &лкен партияларын тез айта сату («ванселлинг»)
F) .са жəне зара байланысты емес тауарларды сату
17. БМКны (біріккен маркетингтік коммуникациялар) тəжірибеде
пайдалану білдіреді:
A) Маркетингтік хабарламаларды ж&ргізуді міндетті «сепаратты »
сипаты
B) Синергия жасау (маркетингтік коммуникацияларды бірнеше
$ралдарын &йлестіріп пайдалану)
C) Тауарлы марканы «микро-позициялау»
D) Аса к п таралған маркетингтік жолдауларды аны тау ма сатында
«о шауланған» механизмді жасау
E) Маркетингтік &рдісті атысушыларына арналған ма сатты
ж&гіністерді шоғырландырып бас ару
F) 5ткізуді ынталандыруға атысты шараларды шектеулігі
18. БМК (біріккен маркетингтік коммуникациялар) алыптастыру жəне
пайдалануды негізгі себептері:
A) Д&ниеж&зіндегі адамдарды мір с&ру де гейін арттыру
B) К птеген дамыған елдерде білім де гейіні т мендеуі
C) «Бейбіт атомды» дамыту
D) Т$тынушылар т$рғысынан мы ты олдауға ол жеткізу м&мкіндігі
E) Жа<анды шамадан тыс оныстану мəселесі
F) Ма сатты аудиторияларды сегменттеуді тиімділігін арттыру
G) «6ырғи- аба соғысты » ая талуы
19.
Маркетингті
медиа- $ралы
ретіндегі
арты шылы тары:
A) =лкен «екінші ретті» аудитория
B) Икемділік
C) Жергілікті нары ты амтуды жоғарғы де гейі
D) Назарды жоғарғы де гейі
E) Т зімділік
F) Уа тылығы
G) А паратты жа ғыртуды жоғарғы сапасы
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20. Ережеге сəйкес, маркетингті міндеттеріні зара байланысты кешенін
ажыратамыз:
A) Бəсекелес фирмаларды ызметін аны тауға арналған міндеттер
B) Персоналды ынталандыруға бағытталған міндеттер
C) Нары ты ызметіне атысты, яғни с$ранысты реттеумен байланысты
міндеттер
D) Тəуекелді азайтуға бағытталған міндеттер
E) .йымны тек ана кадрлы саясат мəселеріне атысты міндеттер
F) Тауарды тиімді итермелеу мəселесіне атысты міндеттер
G) 6оғамды $рылымдарға жəне сырт ы ортаға атысты міндеттер
21. Нары ты талдау &дерісіндегі «бəсекелестік орта» к рсеткіштері
бір атар факторлармен сипатталады:
A) Фирмалармен пайдаланатын маркетингтік стратегиялар
B) 6аржылы олдауды əлеуетті м&мкіндіктері
C) Нары ты даму серпіні
D) А параттандыру
E) 6ажеттілікті т$ра тануы
22. Маркетингтік жоспарлар белгілеріне байланысты жіктеледі:
A) атысушылары бойынша
B) ау ымы бойынша
C) ж&ргізу $ралы бойынша
D) берілу нысаны бойынша
E) жауапкершілігі бойынша
F) жасалу жылдамдығы бойынша
23. Нары пен абылданған компания тауарыны сапасы мен бағасын
са тау стратегиясын пайдалану белгілі бір əсерлерге əкеледі:
A) Пайда м лшеріні болаша тағы ар ынды су алдында ыс а мерзімге
т мендеуі
B) Пайда м лшерін $лғайту
C) Т лем абілеттері жоғары т$тынушыларды бəсекелестерге кетіп алу
аупі
D) леуетті шығындарды азайту
E) Пайда м лшерін са тау
F) Т$тынушылар т$рғысынан сенімділікті артуы
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24. Тауарды шетел нарығына бағыттауды жолы:
A) шетел нарығына тек ана ызмет к рсетуді ғана $сыну
B) тауарды згеріссіз шетел нарығына $сыну
C) шетел нарығына жа а нім т&рін $сыну
D) шетел нарығына тауарларды орапсыз жеткізу
E) шетелдік делдалдар ызметін олданбай тауар $сыну
F) шетелдегі клиенттерге сервистік ызметтен бас тарту
G) тауарды шетел нарығында тек кешенді т&рде ғана сату
25. Эванс жіктемесі бойынша, ызмет к рсетушіні е бек сипатына
байланысты т&рлері:
A) материалды ызметтер
B) автоматтандырылған ызметтер
C) дене е бегі ар ылы берілетін ызметтер
D) білім саласындағы ызметтер
E) ойша берілетін ызметтер
F) мемлекеттік ызмет т&рлері
G) жартылай автоматтандырылған ызметтер
Маркетинг
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Дж.М.Кейнсті $станымы:
A) Мемлекет а ша жиынын ЖІ5 серпініне сəйкес реттеу керек
B) Экономика əр уа ытта тепе-те дікте болады
C) Экономиканы мемлекет реттеу керек
D) Жиынты $сынысты ынталандыру
E) Экономиканы дағдарыстан шығару
2. Жалпы $лтты нім:
A) Ел ішінде жəне одан тыс жерлердегі ел резиденттері ндірген німді
есепке алады
B) 5ткізілген німдер мен ызметтерді осындысы
C) Жалпы капитал ор салымыны $ныны осындысы
D) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж&йесіндегі
орларды осындысы
E) 5зіндік $н осындысы
3. 6орлар:
A) Мемлекеттік бюджет
B) Мемлекеттік бюджет арты шылығы
C) Бір айдағы шетелден келген туристерді саны
D) Келесі айдағы стипендия сомасы
E) Мемлекеттік бюджет тапшылығы
F) Ағымдағы жылдағы ндірісті м лшері
4. Макроталдауды негізгі мəселесі:
A) нары тағы тауарларды $рылуы
B) жеке субъектілерді ызметін талдау
C) биржалы инфра $рылым дамыту
D) макрот$ра тылы ты алыптастыру
E) тепе-те бағаны бекіту
5. ЖІ5 есептеуде олданылатын əдіс:
A) Статистикалы əдіс
B) Физикалы əдіс
C) Табыстар əдісі
D) Талдау əдісі
E) Шығындар əдісі
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6. Макроэкономикалы талдауды негізгі мəселелеріне жатады:
A) Тауар нарығында с$раныс пен $сыныс тепе-те дігі
B) .лтты ндірісті суі немесе $лдырауы
C) Фирма пайдасын $лғайту
D) Монополистерді бағаны к теруі
E) 5ндірушіні шығынын мейілінше т мендету
F) Жала ы м лшеріні суі немесе $лдырауы
7. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Пайыз м лшерлемесіні салдары
B) Импортты тауарларды сатып алу салдары
C) А ша $сынысы
D) Салы м лшерлемесіні згерісі
E) А ша айналысыны жылдамдығы
F) Бағалар де гейі
8. Жиынты с$раныс к леміні
факторлар:
A) Манделл-Флеминг əсері
B) Клейтон за ы
C) Кейнс &лгісі
D) Кобба-Дуглас &лгісі
E) Харрод-Домар &лгісі
F) Шерман за ы

динамикасына əсер ететін бағалы

9. AS исығына атысты д$рыс болатын т$жырымдар:
A) AS исығы Р мен = арасындағы тура тəуелділікті бейнелейді
B) Баға де гейі мен шығарылым к лемі арасында кері байланыс бар
C) А ша $сынысы $лғайса, AS исығы солға жылжиды
D) AS исығыны к лбеуі теріс
E) Бағалы емес факторлар AS исығын о ға жəне солға жылжытады
F) AS исығыны бойымен жылжу жиынты $сынысты жалпы баға
де гейі динамикасына байланысты згерісін бейнелейді
10. Т$тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т&зуде:
A) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
B) =й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес т$тыну
к лемін аны таймыз
C) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
D) Жина тау мен инвестициялар те дігі б$зылады
E) Жина тауды е &лкен де гейіне сəйкес н&ктелерді аны таймыз
F) Инвестициялы с$ранысты згеруі бай алады
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11. Кейнсті арапайым мультипликатор &лгісі к рсетеді:
A) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
B) Салы сіміні жина сіміне катынасын
C) 1/1-b
D) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
E) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
F) 1/1-b(1-t)
12. Кейнс кресі &лгісіндегі іс ж&зіндегі нім шығару к лемі Y1 тепе-те дік
Y0 к лемнен артса, онда:
A) Тауарлы материалды ор седі
B) Жиынты с$раныс жиынты $сыныстан арты болады
C) Сатып алушылар тауарды фирмаларды ндіргенінен аз сатып алады
D) Жиынты с$раныс жиынты $сыныстан кем болады
E) Фирмалар ндіріс пен ж$мысбастылы ты $лғайтады
F) 6ор жина тары іс ж&зіндегі инвестициялардан арты болады
G) Тауарлы материалды ор ыс арады
13. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с$ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Алыпсатарлы
B) Трансакциялы
C) С$раныс
D) Экзогенді
E) Делдалды
F) Транс$лтты
14. А ша $сынысын азайту туралы шешім абылдау &шін .лтты банк:
A) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м&мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м&мкін
C) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м&мкін
D) Кəсіпкерлік $рылымдарды аржыландыруды арттыруы м&мкін
E) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м&мкін
15. А шаны негізгі ызметі:
A) Т лем $ралы
B) Байланысы жо
C) 5ндірісті реттеу $ралы
D) Инфляция $ралы
E) Байлы жинау $ралы
F) Айырбас $ралы
G) Есептеу бірлігі
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16. IS исығыны солға жылжуыны себептері:
A) Салы тарды к беюі
B) Мемлекеттік шығындарды суі
C) Инвестициялы шығындарды азаюы
D) Мемлекеттік шығындарды азаюы
E) Т$тынушы шығындарыны суі
F) Салы тарды азаюы
G) Жина тарды азаюы
17. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н&ктелерде:
A) А ша $сынысы оны с$ранысынан к п
B) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс арты
C) Игіліктер нарығында арты шылы
D) Игіліктер нарығында тапшылы
E) Тауарлар мен ызметтерге $сыныс с$раныстан к п
F) .лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
G) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс $сыныстан к п
18. Инфляция кезінде:
A) А ша $нсызданады
B) Адамдарды на ты табыстары седі
C) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
D) А шаны сатып алу абілеті т мендейді
E) 6арыз алушы $тылады, арыз беруші $тады
F) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
19. Инфляция ар ынын т мендету шаралары:
A) Стагфляция
B) Рецессия
C) Дезинфляция
D) Девальвация
E) Инвестиция
F) Депрессия
G) Дефлятор
20. Ж$мыссызды :
A) Т$ра ты к рсеткіш
B) Ж$мыс к&шіне с$ранысты кемуінен пайда болады
C) 6оғамды ндірісте экономикалы белсенді халы б лігіні
олданылмауы
D) Макроэкономикалы мəселе
E) Экспорт а тəуелді
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21. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Сауда балансыны жай-к&йін бейнелеу
B) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
C) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
D) Ж$мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
E) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
22. Ағымдағы операциялар бойынша 6аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт аржыландырылады
B) Тапшылы аржыландырылады
C) Импорт а салы салынады
D) Импорт к лемі $лғайтылады
E) Фиксалды саясат ж&ргізіледі
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д$рыс:
A) Таза экспортты м лшері $лтты кіріске тəуелді
B) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
C) .лтты жина а ша инвестицияға те болады
D) Сауда балансыны сальдосы міндетті т&рде н лге те
E) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
F) Импортты м лшеріне тəуелді
G) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
H) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді $райды
24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т&ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны $ны (доллармен) алай згереді?
A) 8 долларға т&седі
B) 15 долларға седі
C) р маркадан 5 центке кемиді
D) 15 долларға арзандайды
E) 10 долларға т&седі
F) 7,50 долларға седі
G) 6$ны 67,5 доллар болады
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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 ыныны 60%-ын $райды
C) В еліне арағанда 40% жоғары
D) В еліндегі су ар ынынан 60% арты
E) В еліне арағанда 13% т мен
F) В еліне арағанда 45% т мен
G) В еліне арағанда 1,67% есе жоғары
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Менеджмент
1. Г.Минцберг бойынша менеджерлер р лі:
A) т$лғааралы р лдер
B) мамандарды та дау, орналастыру
C) персоналмен ж$мыс
D) шешім абылдау барысындағы р лдер
E) мəселені шешу
2. Жапон менеджерлеріні XX-ғ. 70-ж. орта т$сында
с$ра тары:
A) Ж$мыскерлерді алайша ынталандыру керек?
B) Компания ж$мысын алайша жа сартуға болады?
C) Ж$мыскерлерді алайша тиімді пайдалануға болады?
D) Компания орта згерісіне алай бейімделеді?
E) Компанияны $за мерзімдік ма саты андай?

здеріне

ойған

3. Компания менеджерлері уа ытыны 25 пайызы ж$мсалатын іс-шаралар:
A) Тренингтер ж&ргізуге
B) Ж$мысын орындауға
C) 6ызметкерлермен дауласуға
D) р т&рлі кездесулерге
E) Брифингтерге
F) 6ызметкерлер проблемасын ты дауға
4. Ситуациялы к з арас сипатталады:
A) Шешілуге тиісті міндеттермен
B) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
C) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
D) 6$рылымды б лімшелерді алыптастырумен
E) Б$йры беру тізбектілігімен
F) Ж$мыскерлерді на ты ызмет т&ріне ай ындау
G) 5ндіріс технологиясы типтеріні згеруімен
5. Классикалы теория сипатталады:
A) Шешілуге тиісті міндеттермен
B) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
C) Ж$мыскерлерді на ты ызмет т&ріне ай ындаумен
D) 6$рылымды б лімшелерді алыптастырумен
E) Бас ару процестерімен
F) Б$йры беру тізбектілігімен
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6. Бихевиористік бас ару мектебіні дамуына з &лестерін ос ан
ғалымдар:
A) Ф. Гилбрет
B) Р. Лорд
C) Г. Гант
D) К. Альдерфер
E) А. Маслоу
F) К. Арджирис
7. Менеджмент кітабыны авторлары:
A) М.Х. Мескон
B) Д.Маккеланд
C) Ф.Герберг
D) А.Маслоу
E) П.Лоулер
8. Жанжалды шешуді $рылымды тəсілдері:
A) əрекетке ояту
B) жалпы $йымды кешенді ма саттарды белгілеу
C) мəселені шешу
D) жа а шешім табу жəне соған мəжб&рлеу
E) жанжалдан ашу
F) мəжб&рлеу
9. Ішкі ортаны зерттеу ажеттілігі:
A) ішкі ортаны ағымды жағдайын аны тау &шін
B) жеткізушілерді зерттеу &шін
C) ішкі ортаны жағдайы сырт ы ортаға сəйкес келуін бағалау &шін
D) сырт ы ортаны болаша тағы жағдайын болжау &шін
E) мəдени фактор əсерін бағалау &шін
F) т$тынушыларды зерттеу &шін
10. .йымдарда алдын ала ба ылауды олданылу салалары:
A) материалды ресурстарға атысты
B) аржылы ресурстарға атысты
C) стратегияға атысты
D) ол жеткізген нəтижелер ауыт ыған болса згерту енгізуге атысты
E) стандартты $руға атысты
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11. Мəліметті деуді зін- зі ба ылау əдістері:
A) Файл деректері
B) Адамдарды білімі
C) Арнайы $йымдастырылған зерттеулер
D) Адамдарды тəжірибесі
E) Бірнеше адамдармен кездесу
12. Бейресми топты ж$мыс тиімділігі келесідей факторларға тəуелді:
A) топ ауызбірлігіні т мендігі
B) топ м&шелеріні ызметтік р лі
C) топты келіспеушілік
D) $жымды е бек бағаланбауы
E) ж$мыс а к з арас
13. Басшылы ты тиімді ат аруды айры ша ма ызды элементтері:
A) топты норма
B) топты пікірлестік
C) кері байланыс
D) топты $йымшылдығыны т мендігі
E) шешім абылдау кезінде ешкіммен санаспау
F) жеке басыны мінез- $л ы
G) ж$мыс а жағымды к з арас
14. Басшыны ма саты:
A) 6ызметті біры ғай т$тас интеграциялануы жəне синтезделуі
B) Мəжб&рлік ету
C) Мамандандырылған ызметті біры ғай т$тас синтезделуі
D) 6ызметті біры ғай т$тас интеграциялануы
E) Бас аларды зіне бекітілген ж$мысты орындауына ы пал ету
F) 5зіні формальді кілеттілігіні болуы
G) 5кілеттілікке оса, билігіні болуы
15. Гренг пен Рейвенні жіктеуі бойынша билікті негізгі нышандары:
A) Эксперттік, əкімшілік биліктер
B) Мəжб&р етуге негізделген жəне за ды биліктер
C) Эксперттік, эталонды биліктер
D) кімшілік, за ды биліктер
E) К термелеуге негізделген билік
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16. Паркинсон бойынша мəжіліс т рағасыны
жіктелуі:
A) ор ытушы
B) к мек бергіш
C) алдағыш
D) ая тан шалушы
E) &рейлендіргіш
F) олпаштағыш

олайсыз типтеріні

17. .йымда келіспеушілікті т&рлері:
A) əрт&рлі пікірге байланысты келіспеушілік
B) танымды келіспеушілік
C) сезімдік келіспеушілік
D) топ ішіндегі келіспеушілік
E) ішкі т$лғалы келіспеушілік
F) т$лға аралы келіспеушілік
G) $жымды келіспеушілік
18. .йымдардағы дау-жанжалды объективтік себептері:
A) табиғи $былыстар
B) іскерлік жағдайларға атысты имыл-əрекеттері
C) т$лғаны психологиялы ерешеліктері
D) темпераментке байланысты
E) мірлік $станым айырмашылығы
F) мінез- $лы а байланысты
19. Т$лғааралы инновациялы згерістерге атысты а тығыс себептері:
A) т$лғалы себептер
B) негізсіз себептер
C) жеке себептер
D) $йымдастырушылы -бас арушылы себептер
E) инновациялы идеяға атысты себептер
F) бас арушылы механизміні тиімділігі
G) тəуекелге атысты себептер
20. А. Файольді тəжірибесінде к п олданыс а ие болған 14 ағидасына
кіреді:
A) Жоспарлылы пен &йлестірімділік
B) =немшілдік, мансап а $мтылушылы
C) Лауазымға сəйкестілік, ызметкерлер т$ра тылығы, орталы тандыру
D) Талап етушілік пен &стемділік
E) Нəтижелілік, жауапкершілік
F) Жа ашылды , əділеттілік
G) Иерархиялы бас ару, мамандандыру, əділеттілік, ынта
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21. .йымны жоғарғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
B) клиентпен ж$мыс жасау
C) $йымны жалпы стратегиясын аны тау
D) $йымны бағыт-бағдарламасын алыптастырып жасау
E) жалпы $йымды дамуды бағалауда ызмет ат ару
22. Жедел ба ылау кезіндегі мəліметтерді сипаты:
A) зерттеулер ар ылы алынған
B) мəліметтерді дəлдігі
C) математикалы &лгілеу ар ылы
D) сырт ы к здерден келіп т&суі
E) мəліметтер делген
F) ішкі к здерден келіп т&суі
G) санды &лгілеу ар ылы алынған
23. .йымны орта ғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) функционалды мідеттерді ат арады
B) жоғарғы буын аны таған $йымны міндеттерін шешу
C) жалпы $йымды дамуды бағалауда ызмет ат ару
D) $йымны жалпы стратегиясын аны тау
E) ат арушылы ызмет т&рлері
F) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
G) ма саттарды орындалу тəртіптерін аны тау
24. Бас ару шешімдеріні уа ыт лшеміне арай жіктелуі:
A) апталы
B) к&нделікті (ағымды )
C) жедел
D) перспективалы
E) $за мерзімдік
F) жылды
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25. Саясат:
A) Мекемені ыс а мерзімді стратегиясы
B) Мекемені кіші тактикасы
C) Стратегиялы жəне тактикалы жоспарларды д$рыс тал ылау &шін
компанияны стратегиясы мен тактикасына осымша бағыт
D) Ма сат а жету &рдісін же ілдететін, бас ару шешімін абылдау жəне
іс-əрекеттерді аны тау &шін $рылатын жалпы басшылы
E) Файоль негізін алыптастырған т$жырымдама
F) Мекемені тактикасы
Менеджмент
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Мемлекеттік бас ару теориясы
1. Мемлекеттік бас ару:
A) адамдарды оғамды іс-əрекеттерін тəртіпке келтіру, са тау
B) ат арушы жəне бас арушы органдар
C) саяси стратегия
D) билікті орталы тандыру
E) бас арушылы ызметпен айналысатын мекеме
2. Мемлекеттік бас ару ма сатыны т&рлері келесі $рылымды $райды
A) 6оғамды -саяси, əлеуметтік-экономикалы , $йымдастырушылы ,
а паратты
B) Жоспарлау, $йымдастыру, мотивация
C) Саяси, $ ы ты , макроэкономикалы
D) .йымдастыру, ба ылау
E) леуметтік-экономикалы , $йымдастырушылы
3. 6азiргi кезе ге тəн мемлекеттi оғамды функциясы
A) егемендiк
B) саяси
C) сырт ы
D) оғамды тауарлар ндiрiсі
E) iшкi
F) экономика жəне əлеуметтiк саланы дамуын амтамасыз ету
4. 6$ ы ты мемлекеттi
де гейлері:
A) азаматты
B) оғамды
C) дербес
D) а паратты
E) халы аралы

алыптасуыны

5. Мемлекетті негізгі белгілері
A) Білім жəне ғылым
B) Халы
C) Бас арушылар мен бағынушылар
D) Билік, мемлекеттік егемендік
E) Территория
F) Бас арушы топтар жəне $лттар
G) Табиғи байлы тар

22

бір уа ытта ж&ргізілетін

Мемлекеттік бас ару теориясы

51

6. Мемлекеттiк бас аруды ерекшелiгі жəне потенциалы:
A) Экономикалы тəртіп
B) Ж&йелiлiк
C) Мəжб&рлеу жəне сенiм
D) Саяси тəртiп
E) Жариялылы
F) За дылы
7. Мемлекеттiк бас ару келесі ағидаттарға негiзделген
A) К пшілікті бас аруға атыстыру
B) Дара басшылы
C) Демократизм
D) .лттарды те $ ы тығы
E) Шаруашылы ж&ргiзушi субъектіні тиiмдi зара iс-əрекеті
F) Тепе-те дік
8. Саяси шешiмдердi мысалдары ретінде к рсетуге болады
A) за актілері
B) экономикалы к рсеткіштер
C) əлеуметтік к рсеткіштер
D) мəліметтер оры
E) деректер оры
F) статистикалы к рсеткіштер
9. Федерациялы мемлекет белгiлермен сипатталады:
A) Федерациялы - аума ты б лінуі
B) Облыстарға б лінуі
C) За дарды к птігі
D) Федерацияны $райтын мемлекеттік бюджет, оны те
субъектілері болып табылады
E) Облыстарды к птігі
F) кiмшiлiк-аума ты бiрлiктерiне б ліну

$ ылы

10. Конституциялы демократиялы мемлекеттi т$жырымдамасы XVIIIXIX ғасырдағы теоретиктердi е бектерiнде алыптас ан:
A) Дж. Локкты
B) К.Марксты
C) Н.Кареевті
D) Ф.Энгельсті
E) А.Пушкинні
F) П.И.Новгородцевті
G) А.Смитті
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11. Мемлекеттік бас аруды
к рсеткіштер
A) Кешендік
B) Ж&йелік
C) Икемділік
D) Басымдылы
E) Рационалдылы

ерекшелігін

алыптастыратын негізгі

12. Мемлекеттiк бас ару $йымды
$рылымды буындарды келесі
т$рғыда арастырады
A) Мемлекеттiк бас аруды субъектiлерiнi басшысы
B) Билiктi жергiлiктi кiлеттi органдары
C) Жергiлiктi статистикалы бас ару органдары
D) Президент жəне &кiмет
E) =кiмет
13. 6$ ы ты санкцияларды т&рі ретінде мəжб&р етудi негiзгi т&рлерi
A) Уа ытша
B) кiмшiлiк
C) Т$ра ты
D) 6орытынды
E) Тəртiптiк
F) Азаматты - $ ы ты
14. 6Р-дағы мемлекеттiк билiкті $ ы ты мəртебесi аны талады
A) Болжамдармен
B) Жағдайлармен
C) Ережелермен
D) Нормативтiк $ ы ты актілермен
E) Жоспарлармен
15. Бюрократияны ызметінде а ауларды пайда болу себептерi:
A) С з бостандығыны болмауы
B) Ж&ргізілетін реформаларға бюрократияны ызы паушылығы
C) Бас арушы мамандарды жо тығы
D) Жариялылы ты жо тығы
E) 5те тиiмдi шешiмдердегi ызығушылы ты жо тығы
F) Бiлiм жəне бас ару техникасын монополияландыруға деген
бюрократияны талпынысы
G) Авторитарлы
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16. Мемлекеттiк бас ару субъектілері билік жəне бас аруды $йымдастыру
де гейлері бойынша б лінеді
A) Тиiмдiлiгі бойынша
B) Жергiлiктi
C) Ма ыздылығы бойынша
D) Мекемеге тиiстiлiктер бойынша
E) За белгiлерi бойынша
F) Орталы
G) Айма ты
17. Мемлекеттік бас ару а параттарыны негізгі к здері:
A) за актілеріні нормалары
B) жоғары мемлекеттік органдарды н$с аулары, ба ылау арысында
аны талатын фактілер, арым- атынастар, к&рделі мəселелер, арамаайшылы тар,т тенше жағдайлар
C) статистикалы жылнамалар, халы санағыны мəліметтері, сот
шешімдері
D) за актілеріні нормалары, к&рдeлi мəселелер, фактілер, арыматынастар, əр т&рлі отырыстарды хаттамалары
E) халы аралы $йымдарды мəліметтері
F) азаматтарды за ды м&дделерін, $ ы тары мен бостанды тарын
орындау ж нінде мемлекеттік органдар алдында мəселе оюы
18. За дылы ты амтамасыз етуде мемлекеттiк
тетіктері
A) Жалпы ба ылау
B) Монополияға арсы ба ылау
C) Ішкi ба ылау
D) Объективтi т&рде мерзiмдi жəне исынды болу
E) Кеден ба ылауы
F) Экспортты ба ылау
G) Бағалы ба ылау

аржылы

ба ылау

19. Сенат депутаттары $ралады:
A) р облыстан, республикалы ма ызы бар аладан екі адамнан
B) Парламент депутаттарыны шешімімен
C) 5кілеттілік мерзімі біткен Мəжіліс депутатарыны &штен бір б лігі
D) Республикаазаматтарыны ашы дауыс беруі ар ылы
E) р облыс əкімдері з кілдерін тағайындайды
F) Он бес депутатты Республика Президенті тағайындайды
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20. Мемлекетті азіргі заманғы эволюциялы этапын сипаттайды:
A) мемлекет еркін адамдарды бірлестігі $руды ж&зеге асырды
B) халы мемлекеттік билікпен келісім шарт а отырып, саяси процеске
араласты
C) конфедеративті процесті ке ейтілуі
D) федеративті процесті ке ейтілуі
E) федеративті жəне конфедеративті процесті ке ейтілуі
21. Азаматты оғам:
A) саяси ж&йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
əлеуметтік арым- атынастар мен институттарды жəне жеке индивидтер
мен əлеуметтік субъектілерді оғамдастығы
B) əлеуметтік – экономикалы саясатты жалпы бағыттарына ы пал ету
C) саяси ж&йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
əлеуметтік арым- атынастар мен институттарды оғамдастығы
D) саяси ж&йеден тəуелсіз əрекет ететін жəне оған ы пал етуге абілетті
жеке индивидтер мен əлеуметтік субъектілерді оғамдастығы
E) дамуды бірнеше кезе дерін амтиды
F) əлеуметтік саясатыны негізгі бағыттарына ы пал ету ауымдастығы
22. Бас арушылы ызметтi жалпылама белгілерi
A) Саяси объектілері
B) Зияткерлiк жəне а паратты мазм$ны
C) Экономикалы объектілер
D) 6олданбалы сипаты
E) леуметтiк-психологиялы жəне кешендi $былыс
23. Мемлекеттiк аппаратты реформалауды жəне мемлекеттiк
органдарды $зыреттерін аны тауды негізгі принципі:
A) Ай ын орны ан мекеме аралы &йлесімділік
B) КСК пiкiрiнi есепке алуы
C) Халы ты пiкiрiнi есепке алуы
D) леуметтiк саланы ызметкерлерiнi пiкiрiнi есепке алуы
E) Шағын кəсiби аппаратты $ру
F) ЖКХ пiкiріні есепке алуы
G) Мекемелердi жетекшiлерiнi пiкiрiнi есепке алуы
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24. 6$ ы ты реттеу:
A) Б$йры тар
B) Жарлы тар
C) Мемлекеттік биліктік $йғарымдар
D) леуметтік
E) Сенім
F) леуметтік, нормативтік пен тəжірибелікті бірлігі
G) .йғарым
25. Азаматты оғам ағидалары:
A) т$лға, оғам мен мемлекетті ызығушылы балансы мен
жауапкершілігіні &йлесімділігі
B) əкімшілік жобалы актісін дайындайды
C) делген жоба сəйкес мəліметтермен бірге сараптама б ліміне
ж нелтеді
D) жергілікті ат ару органдарына есеп беру ар ылы
E) барлығыны за мен сот алдында те дігі
F) əкімшілік отырыс а кіргізілетін мəліметтерге, керек жағдайда, осымша
а паратты мəліметтер дайындалады
G) азаматтарды $ ы тары мен босатанды тарына ол жетімділігі
H) мəліметтермен бірге жоба дайындалады
Мемлекеттік бас ару теориясы
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