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
5B051100

Маманды ты атауы

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

«Маркетинг»

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. Маркетинг
2. Макроэкономика
3. Менеджмент
4. Маркетингтік зерттеу
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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Маркетинг
1. Маркетингті ндірістік т#жырымдамасына бір атар бас ару идеялары:
A) Тауарды т#тынушылы асиеттерін жетілдіру
B) Ма сатты нары ты м# тажды тары мен ажеттіліктерін
анағаттандыру
C) Т#тынушыларды с#ранысын толы анағаттандыру
D) Пайданы сіру
E) Сатылым м лшерін арттыру
F) +оршаған ортаны орғау
G) Материалды, зияткерлік жəне бас а ресурстарды са тау
2. Сырт ы а парат к здері:
A) ,лтты жəне халы аралы ресми #йымдарды деректері
B) Т#тынушыларды картасы
C) О у орындар, ғылыми-зерттеу, жобалы институттар жəне ғылымиоғамды #йымдар, симпозиумдар, конгресстер, конференцияларды
басылымдары
D) Сату к лемі
E) /ткізу к лемі
F) Тауар айналымыны сипаты
G) Импорт жəне экспорт к лемі
3. Телефон ар ылы сауалнама ж%ргізу əдісіні кемшіліктері т%сіндіріледі:
A) ,за уа ытты шығындармен
B) Сауалнаманы жоғарғы санатта дайындау ажеттілігі
C) С#ра тарды к леміні шегімен
D) Жауаптарды жина таудағы иынды тармен
E) Субъективті əсерлерді болумен, мысалға, с#хбат бергісі келмеу,
с йлесуге #л ыны болмауы
4. Пошта ар ылы сауалнама ж%ргізу əдісіні кемшіліктері т%сіндіріледі:
A) Салыстырмалы жоғарғы #нымен
B) Жауаптарды шынайылығын ба ылау м%мкіндігіні болмауымен
C) ,за уа ытты шығындармен
D) Жиналған а паратты компьютерде деу м%мкін болмауымен
E) Аз аудиторияны амтумен
F) Кей жағдайда респондентке барлы с#ра тар т%сінікті болмауы м%мкін
G) С#хбат алушыны с#ра ты т%сіндіру м%мкіндігіні жо тығымен
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5. Абрахам Маслоуды ынталадыру теориясындағы екінші реттік
ажеттілік:
A) +ауіпсіздік
B) /зін- зі дамыту
C) Табиғи
D) Рухани
E) +аржылы
6. Жарнаманы тарату #ралдарын та дауға əсер ететін факторлар:
A) аралы делдалдар ызығушылығы, т#тынушылар тобыны ма саты
B) ауылды елді мекенде орналас андарды əсер ету факторлары
C) əлемдік нары тағы бағаны ымбаттауы мен т мендеу де гейі
D) жарнаманы ма сатты аудиторияға сəйкестілігі, жарнама нарығы
E) нары ты амтылу к лемі жəне шығу жиілігі
7. Нары ты демографиялы ағидамен сегменттеу сипаттайды:
A) Халы санын
B) Т#тынушылар əдет -ғ#рпын
C) Халы ты кəсіп т%рі мен табыс де гейін
D) +оршаған орта жағдайын
E) Елді орналасу мекенін
F) Климатты ерекшеліктерін
G) Т#тынушылар тəртібін
8. Халы аралы маркетингте ескерілетін елді басты мəдени факторы:
A) саясаты
B) технологиясы
C) #лтты ерекшелігі
D) саяси т#ра тылығы
E) аумағы
F) экономикалы де гейі
9. Сараланған маркетингті басты ерекшеліктері:
A) Нары сегменттеріні əр біреуіне тере енуге жəне ткізуді суіне
#мтылады
B) «Максимум ндіру мен ткізу» #станымына сəйкес емес
C) С#ранысты т мендеуі шарттарында компаниялармен аса жиі
колданылады
D) Маркетингті барлы элементтері бойынша бас ару ж%йесіні
интегралды іс-əрекетін жо а шығарады
E) «Тауар-Сатып алушы-/ткізу-Жарнама» элементтерімен кешенді, зара
байланысты #станымға сай
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10. Тауарды нары тағы мірлік кезе іні алғаш ы кезе і:
A) техникалы жа ару
B) нары а ену
C) айта рлеу
D) нары а айта ену
E) #лдырау
F) су
11. Тауарлы номенклатура сипатталады:
A) /зіні енімен (ассортименттік топтар санымен )
B) Бір клиенттер тобына ткізуімен тығыз байланысты тауарлар тобы
C) Бағаны бір аралығында сатылуымен тығыз байланысты аналогты
тауарлар тобы
D) Нары тағы барлы тауарлар бірлігі
E) /зіні толы тығымен (жеке тауарлар санымен )
F) Б#л сатушыны сатып алушыларға #сынатын барлы тауарлар т%рі
12. Тауар саясатындағы сервистік ызметті т%рлері:
A) ерекше сервистік ызметтер
B) т#тынушыны %йінде к рсетілетін сервистік ызметтер
C) кепілдемелі, кепілдемеден кейінгі сервис
D) тауарды сат анға дейінгі сервис
E) жоспарлы т%рдегі аралас сервис
F) тауарды сат аннан кейінгі сервис
G) арнайы т#тынушылар тобына арналған сервис
13. Маркетингтік баға стратегиясы:
A) «Лазер сəулесі» стратегиясы
B) Шоғырланған маркетинг
C) ртараптандыру
D) «+аймағын алу» стратегиясы
E) «,стап алу» стратегиясы
F) «Бəсекелесті со ынан еру» стратегиясы
14. Географиялы ағида бойынша баға белгілеу:
A) Делдалды баға тағайындауы байланысты
B) Бəсекелестердi санына жəне к%шiне байланыстырып баға бекіту
C) /нім ндірілген жерде франко-вагон бағасын бекіту, м#нда тапсырушы
тасымалдау шығындарын зі т лейді
D) Айма ты баға бекіту, яғни бағада ткізу ашы тығын ескеру
E) +#рамына жеткізу шығындарын кіргізе отырып бірегей баға бекіту
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15. Дистрибьюторды басты ызметі:
A) Т#тынушыға тауарларады партиясын жеке бірлікпен сату
B) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін #йымдастыру
C) ,за мерзімді негізде сатып алуды #йымдастыру
D) Нары ты жағдаятын зерттеу
E) Барлы нары а тауарды тарату
16. Дилерді басты ызметі:
A) Аралы сатып алушыларға тауарды партияларын сату (к бінесе
б лшек саудаға)
B) ,за мерзімде пайдаланатын тауарларды со ғы т#тынушыға сату
C) Т#тынушыға тауарларды партиясын жеке бірлікпен сату
D) ,са жəне зара байланысты емес тауарларды сату
E) Тауарды иесіні атынан оны ткізу
17. БМКны (біріккен маркетингтік коммуникациялар) тəжірибеде
пайдалану білдіреді:
A) Синергия жасау (маркетингтік коммуникацияларды бірнеше
#ралдарын %йлестіріп пайдалану)
B) Аса к п таралған маркетингтік жолдауларды аны тау ма сатында
«о шауланған» механизмді жасау
C) Тауарлы марканы «микро-позициялау»
D) Маркетингтік %рдісті атысушыларына арналған ма сатты
ж%гіністерді шоғырландырып бас ару
E) Компаниядан т#тынушыға баратын хабарламаларды к парналығы
F) Маркетингтік хабарламаларды ж%ргізуді міндетті «сепаратты »
сипаты
G) Жа=анды маркетингтік жобалармен %йлесімділікті амтамасыз ету
18. БМК-мен (біріккен маркетингтік коммуникациялар) салыстырғанда
дəст%рлі коммуникацияларды тиімділігін т мендетуді басты себептері:
A) леуетті т#тынушыларды ызығушылы де гейіні т мендеуі
B) Жа=анды бизнес желісіндегі ылмысты #рылымдарды к п таралуы
C) Шамадан тыс толған нары
D) Сатып алушыларды жеке дара с#раныстарыны суі
E) А паратты шамадан тыс ж%ктеме
F) леуетті т#тынушыларды білім де гейіні т мендеуі
G) К птеген дамыған елдерде бала туу м лшеріні т мендеуі
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19.
Маркетингті
медиа- #ралы
ретіндегі
арты шылы тары:
A) >лкен «екінші ретті» аудитория
B) Жергілікті нары ты амтуды жоғарғы де гейі
C) Уа тылығы
D) Т зімділік
E) Кері байланысты жоғарғы к рсеткіштері

газетті

басты

20. Кəсіпорынны
немесе фирманы
ішінара ызметіне атысты
маркетингті міндеттері:
A) ,йымны ішкі ж%йесінде маркетингті #ралдарын пайдаланумен
байланысты міндеттер
B) +оғамны алдындағы маркетингті əлеуметтік жауапкершілігін
амтамасыз етумен байланысты міндеттер
C) Нары ты коммуникацияларға ж#мсалатын шығындарды азайтуға
бағытталған міндеттер
D) Елдегі саяси жағдайды мониторинг жасаумен байланысты міндеттер
E) +оғамды #рылымдарға жəне сырт ы ортаға атысты маркетингті
#ралдарын пайдалануға байланысты міндеттер
F) 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) +аржылы олдауды əлеуетті м%мкіндіктері
B) А параттандыру
C) Нары əлеуеті
D) Бəсекелес фирмаларды німін ткізу к лемі
E) Фирмалармен пайдаланатын маркетингтік стратегиялар
F) +ажеттілікті т#ра тануы
22. Маркетинг аржысын аны тау %шін олданылатын «+олда бар аржы»
əдісіні кемшіліктері:
A) т#тынушыларды талап-тілектері арастырылады
B) тауарды жылжытуға ажетті де гейде к іл б лінбеуі
C) фирма ма саты мен шығыны арасындағы байланыс ескерілмейді
D) тауарды жарнамасы жеткілікте т%рде ж%ргізіледі
E) кəсіпорынны ызметкеріне к іл б лінеді
F) т#тынушыларды зертеу ж#мыстары ж%ргізіледі
G) тауарды жетілдіруге жеткілікті к іл б лінбеуі
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23. Маркетингті нары та т#ра ты позицияға ие болу ма саты бір атар
к рсеткіштерден т#рады:
A) Пайда
B) Тауарды ролі мен ма ыздылығы
C) Жа а нары ты амту
D) Тəуелсіздік
E) Бедел
F) +оғаммен байланыс
24. Тауарды шетел нарығына бағыттауды жолы:
A) тауарды шетел нарығында тек кешенді т%рде ғана сату
B) шетел нарығына жа а нім т%рін #сыну
C) шетелдегі клиенттерге сервистік ызметтен бас тарту
D) шетел нарығына тауарларды орапсыз жеткізу
E) шетел нарығына тек ана ызмет к рсетуді ғана #сыну
F) шетелдік делдалдар ызметін олданбай тауар #сыну
25. Эванс жіктемесі бойынша, ызмет к рсетушіні е бек сипатына
байланысты т%рлері:
A) тікелей берілетін ызметтер
B) автоматтандырылған ызметтер
C) білім саласындағы ызметтер
D) мемлекеттік ызмет т%рлері
E) материалды ызметтер
F) ойша берілетін ызметтер
Маркетинг
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. Жалпы ішкі нім:
A) Т#тынылған німдер мен ызметтерді осындысы
B) Барлы ндірілген німдер мен ызметтерді осындысы
C) Макроэкономикалы к рсеткіш
D) Ж,/-нен шетелден т%скен алғаш ы табысты шегеру
E) Тек ел ішіндегі німді есепке алады
2. ЖІ/ б#л:
A) +оғам əл-ау атыны к рсеткіші
B) Ж,/ – амортизациялы т лемдер
C) Аралы німні нары ты #ны
D) /ндіріс пен импорт а салынатын салы тан т%сетін табыс
E) /ндіріс факторларынан т%сетін табыс
F) Бейрезиденттерді табыстары
3. Экономикалы теориядағы макроэкономикалы талдауы:
A) Мемлекетті ндіріс факторларыны салааралы б лінуіне атысуы
B) Т#ра ты экономикалы сім шарттары
C) /ндіріс факторларына бағаны #рылуы
D) ,лтты табыс шамасы
E) Нары ты бағаны алыптасуы
F) /ндірушілерді игіліктерді ндіру к лемі мен тəсілдерін аны тауы
G) Баға де гейін жəне оны згерісін аны тау
4. Т#тыну бағасыны индексі:
A) +ызметтер мен тауарлар жиынын есептейді
B) Т#тынушыларды кызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын
ескереді
C) Жина а байланысты
D) /згермейтін кызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді
E) Инвестицияға байланысты
F) +ызметтер мен тауарлар « оржыныны » орташа бағаларыны згеруін
сипаттайды
G) Жанама салы тарға байланысты
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5. Макроэкономика зерттейді:
A) Елдегі ж#мыссызды мəселесін
B) /ндіріс факторларына табыстарды #рылуын
C) Елді аржы-салы ж%йесі мен саясатын
D) Елдегі ндіріс к леміні суін
E) Билайн #ялы телефон операторыны нары тағы %лесін
F) Нары тағы жағымды жəне теріс сырт ы əсерлерді
6. Атаулы ЖІ/ к леміне əсер етеді:
A) Экспорт
B) Жалпы жеке инвестициялар
C) На ты ндіріс к леміні динамикасы
D) Т#тыну шығындары
E) Импорт
F) Тауарлар мен ызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
7. AD-ны бағадан тыс факторлары:
A) Пайыз м лшерлемесіні салдары
B) Салы м лшерлемесіні згерісі
C) А ша айналысыны жылдамдығы
D) Байлы салдары
E) Бағалар де гейіні згеруі
8. AS-ті бағадан тыс факторлары:
A) Фирмаларға салынған салы тар
B) А ша #сынысы
C) Бағалар де гейі
D) Ресурстарға бағалар
E) Пайыз м лшерлемесіні салдары
9. Классикалы %лгіге сай:
A) Жиынты #сыныс исығы к лдене сызы , о ға-солға жылжи алмайды
B) Бағалар мен атаулы жала ы ата
C) Жиынты с#раныс де гейін ндіріс к лемі ай ындайды
D) Экономикадағы ж#мыссызды де гейі табиғи де гейіне сай келеді
E) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж#мыс істейді
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10. Т#тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т%зуде:
A) >й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
B) На ты жəне жоспарланған шығындар бір-біріне те болады
C) Инвестициялы с#ранысты згеруі бай алады
D) >й шаруашылығы шығыны мен табыстары бір-біріне те болатын
н%ктелер аны талады
E) Жина тау мен инвестициялар те дігі б#зылады
F) Жина тауды е %лкен де гейіне сəйкес н%ктелерді аны таймыз
11. ,сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) Баға да, нім к лемі мен ж#мысбастылы та седі
B) Жиынты #сыныс седі
C) /нім к лемі т мендейді
D) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
E) Жиынты с#раныс исығы солға-т мен жылжиды
F) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
12. Кейнсті арапайым мультипликатор %лгісі к рсетеді:
A) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
B) Салы сіміні жина сіміне катынасын
C) 1/1-b(1-t)
D) ∆Y/∆G
E) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
F) 1/1-b
13. Дж.М.Кейнс бойынша а шаға с#ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) Алыпсатарлы
B) С#раныс
C) Трансакциялы
D) Экзогенді
E) Делдалды
F) Са ты
14. А ша #сынысын азайту туралы шешім абылдау %шін ,лтты банк:
A) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м%мкін
B) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м%мкін
C) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатуы м%мкін
D) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м%мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м%мкін
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15. А ша мультипликаторыны м лшері байланысты:
A) міндетті емес резерв нормасына
B) с#раныс к леміне
C) тімділікке
D) а ша #сынысыны згерісіне
E) а ша базасына
F) а ша #сынысына
G) резервтерге
16. IS исығын #руға негіз болатындар:
A) Кейнс кресі
B) А ша нарығындағы а шаға с#раныс
C) ЖІ/=Т,/=,Т
D) Бағаларды бекітілген де гейі
E) /те икемді жиынты #сыныс
17. Графикте LM исығынан жоғары жат ан н%ктелерде:
A) Тауарлы- материалды орды суі бай алады
B) А шаға тапшылы бай алады
C) ,лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан кем
D) А шаға с#раныс оған #сыныстан к п
E) А ша нарығында арты шылы
F) Тауарлар мен ызметтерге с#раныс #сыныстан арты
G) А ша #сынысы оны с#ранысынан к п
18. Ж#мыссызды ты табиғи де гейі:
A) Фрикционды жəне циклды ж#мыссызды сомасы
B) Фрикционды жəне #рылымды ж#мыссызды сомасы
C) Циклды жəне фрикционды ж#мыссызды тарыны айырмасы
D) Циклды жəне #рылымды ж#мыссызды сомасы
E) Циклды жəне #рылымды ж#мыссызды тарыны айырмасы
19. Инфляция кезінде:
A) А шаны сатып алу абілеті т мендейді
B) На ты пайыз м лшерлемесі атаулы пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
C) Атаулы пайыз м лшерлемесі на ты пайыз м лшерлемесінен т мен
болады
D) +арыз алушы #тылады, арыз беруші #тады
E) Тауарларды салыстырмалы бағасы т мендейді
F) Адамдарды на ты табыстары седі
G) Ж#мыссызды де гейі артады
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20. Оукен за ы бойынша:
A) На ты ж#мыссызды де гейі зіні табиғи де гейінен 1% асса, Ж,/ні к леміні на тыдан кейін алуы β % #райды (1 ≤ β ≤ 3 )
B) Ж#мыссызды де гейіні тербелісі Ж,/ к лемі тербелісімен
байланысты
C) На ты Ж,/ де гейі мен ж#мыссызды арасында тура тəуелділік
болады
D) Номинал Ж,/ де гейі мен ж%мыссызды арасында тура тəуелділік
болады
E) На ты ж#мыссызды де гейі зіні табиғи де гейінен 1% асса, Ж,/ні к леміні на тыдан кейін алуы 3% #райды
F) На ты ж#мыссызды де гейі зіні табиғи де гейінен 2% асса, Ж,/ні к леміні на тыдан кейін алуы 3% #райды
G) Айнымалы шығындар де гейіні згеруі т#ра ты
21. Ағымдағы операциялар бойынша +аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Экспорт аржыландырылады
B) Экспорт к лемі #лғайтылады
C) Тапшылы аржыландырылады
D) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
E) Фиксалды саясат ж%ргізіледі
F) Экспорт к лемі ыс артылады
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т%сетін барлы т%сімді
к рсету
B) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
C) Ауыспалы валюта бағамын к теру
D) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
E) Ж#мыспен толы амтуға жəне т лем балансыны н лдік сальдосына
ол жеткізу
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д#рыс:
A) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
B) ,лтты жина а ша инвестицияға те болады
C) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
D) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді #райды
E) Таза экспортты м лшері #лтты кіріске тəуелді
F) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
G) Импортты м лшеріне тəуелді
H) Сауда балансыны сальдосы міндетті т%рде н лге те
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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 арзандайды
B) 8 долларға т%седі
C) +#ны 67,5 доллар болады
D) р маркадан 5 центке кемиді
E) 7,50 долларға седі
F) 10 долларға т%седі
G) 15 долларға седі
25. Т#рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т#ра ты
жағдайдағы д#рыс т#жырымдама:
A) Ж#мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
B) Жиынты #сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
C) Бір ж#мысшыны жина тауы бір ж#мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
D) Бір ж#мысшыға ша андағы капитал к лемі уа ыт кезе інде т#ра сыз
болып алады
E) Капиталмен арулануы неғ#рлым жоғары болса, инвестиция к лемі
соғ#рлым жоғары болды
F) Экономикаға инвестиция тарту #лғая т%седі
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Менеджмент
1. Бас ару сатылары неғ#рлым жоғары болған сайын, бас арылатын
ж%йені бас ару ж%йесімен кері байланысы:
A) шешім абылдау кешіге т%седі
B) же ілдейді
C) к%рделенеді
D) кері байланысты тиімділігі артады
E) кері байланыс арта т%седі
F) тиімді болады
2. +ыс а мерзімді жоспарлау объектілері:
A) Шикізат жоспары
B) /ндіріс уаттары
C) Іздестірулер
D) Табыс жоспары
E) Б лінген к%рделі аржы
F) Зерттеулер
G) /ндірістік жоспар
3. ,за мерзімдік жоспарлау объектілері:
A) ,йымды #рылым
B) /ндірістік жоспар
C) Табыс жоспары
D) Шикізат жоспары
E) Е бек жоспары
4. Классикалы теория сипатталады:
A) Б#йры беру тізбектілігімен
B) Ж#мыскерлерді на ты ызмет т%ріне ай ындаумен
C) Шешілуге тиісті міндеттермен
D) Е бек б лінісіні жоғары дəрежесімен
E) Бас ару процестерімен
F) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
G) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
5. Ситуациялы к з арас сипатталады:
A) Бас ару процестерімен
B) +#рылымды б лімшелерді алыптастырумен
C) Ж#мыскерлерді на ты ызмет т%ріне ай ындау
D) Бас ару ызметіні ма саттарын ай ындаумен
E) Кадрларды кəсіптік сапасына арай та даумен
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6. Бихевиористік бас ару мектебіні дамуына з %лестерін ос ан
ғалымдар:
A) К. Арджирис
B) Ф. Тейлор
C) Г. Форд
D) Ф. Гилбрет
E) А. Маслоу
F) Г. Гант
G) К. Альдерфер
7. Мотивацияны мазм#нды теориясыны
A) А.Маслоу
B) Э.Мейо
C) М.Альберт
D) П.Лоулер
E) Ф.Хедоури
F) Д.Маккеланд
G) Ф.Герцберг

кілдері:

8. Келіспеушілікті к здері ретінде табылатындар:
A) тігінен келіспеушілікті орын алуы
B) ресурстарды тапшылығы
C) басшыны жо тығы
D) білім згешелігі
E) к лдене келіспеушілікті орын алуы
F) нашар коммуникация
G) басшыны аздығы
9. Менеджмент – б#л бас ару əдістерін олдану жолымен:
A) кəсіби іс-əрекет т%рі
B) міндеттерді орындамау
C) ма саттарды орындалу тəртіптерін аны тамау
D) ма саттарға жетуге бағытталған іс-əрекеттер
E) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастырмау
F) материалды жəне е бек ресурстарын #тымды олдану
10. ,йымдарда алдын ала ба ылауды олданылу салалары:
A) стратегияға атысты
B) бəсекелестік арты шылы тарды зерттеу
C) адами ресурстарға атысты
D) аржылы ресурстарға атысты
E) материалды ресурстарға атысты
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11. В.Зигерт пен Л.Лангты атап к рсеткен наразылы туғызатын
ателері:
A) /рескел ба ылауға жол берме
B) Стандарт а жеткені %шін мада та
C) +ызметкерлерге олайлы ойластырылған стандарттарды белгіле
D) Екі жа ты арым- атынасты белгіле
E) Ба ылау а тығыспен шешілмеуі тиіс
F) Жасырын ба ылау реніш тудырады
12. Ньюмен бойынша сенім к рсетуге ы ылассызды ты бес себебі:
A) біліміні т мендігі
B) арамағындағыларға сенім білдіре алмауы
C) кəсіби шеберлігіні т мен болуы
D) бағыныштыларды сеніміне кіре алмау
E) басшылы абілетіні жо тығы
F) біліктілігіні жетіспеуі
13. Жеке кəсіпорын ж#мысшысына атысты оны мінез- #л ына т%рлі
ы пал етуді т%рлерін б луге болады:
A) тікелей (б#йры , тапсырма)
B) ызметкерлерді жалпы мəдени, кəсіби жəне жеке абілет де гейі
C) бас ару органдары ызметтеріні за ды т%рде бекітілген жəне ж%зеге
асырылатын əдістері, процедуралары, нысандары
D) жеке адамны асиеті мен к з арасы жағынан арағандағы тəсіл
E) талдау жасау мен бас ару стильдерін жіктеп #р
F) #ндылы тар бірлігі
14. Беделді формальды атрибуттарына ие болуға тырысатын ы палдар:
A) +#рметтеу мен мəжб%рлеу
B) Сəнді жи=аздар
C) Сəнді интерьер
D) Жеке ж#мыс кабинеті
E) +ор ыту, зорлы зомбылы
F) Физиологиялы
15. Басшыны ма саты:
A) Мəжб%рлік ету
B) Бас аларды зіне бекітілген ж#мысты орындауына ы пал ету
C) Б#йры беру ар ылы нəтижеге жету
D) Мамандандырылған ызметті біры ғай т#тас синтезделуі
E) +ызметті біры ғай т#тас интеграциялануы
F) +ызметті біры ғай т#тас интеграциялануы жəне синтезделуі
G) /кілеттілікке оса, билігіні болуы
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16. Іскерлік к шбасшылы асиеттер:
A) адамдарды зіне арата білу
B) %стемдік
C) ж#мысты #йымдастыруды жа а нысандары мен əдістерін іздестіру
D) жеделдік
E) #зыреттілік
17. ,йымдағы келіспеушілікті шешу жолдары:
A) ор ыту
B) пікірлесу
C) ж#бату
D) сендіру
E) сезіну
F) жанжалдан кету
18. ,йымдардағы дау-жанжалды объективтік себептері:
A) пікір айырмашылығы
B) табиғи #былыстар
C) темпераментке байланысты
D) к з арас айырмашылығы
E) іскерлік жағдайларға атысты имыл-əрекеттері
19. Т#лғааралы инновациялы згерістерге атысты а тығыс себептері:
A) негізсіз себептер
B) жеке себептер
C) бас арушылы механизміні тиімділігі
D) тəуекелге атысты себептер
E) субъективті себептер
F) инновациялы идеяға атысты себептер
G) т#лғалы себептер
20. Ғылыми бас аруды дəст%рлі емес ж%йесінде т мендегідей əдістер
олданылып, олар ғылыми т#рғыдан пайдалану есебінен олданылатын
шешімдерді сапасын арттырады:
A) Имитациялы модельдендіру тəсілі
B) Ойын теориясы тəсілі, болжау тəсілі
C) Д#рыс шешім абылдау
D) Д#рыс %йлестіру тəсілі
E) Мада тау жəне ынталандыру тəсілі
F) +ата адағалау тəсілі
G) Алдағыны болжай білу тəсілі
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21. ,йымны жоғарғы буын де гейіндегі шешілетін мəселелер:
A) шаруашылы мəселелерді шешу жолдарын арастыру
B) операцияларды орындалу тəртіптерін аны тау
C) ндірістік операцияларды орындау
D) #йымны жалпы стратегиясын аны тау
E) #йымны бағыт-бағдарламасын алыптастырып жасау
22. А парт жіберушіні ойларын символдарға ауыстыру – б#л:
A) кодтау
B) жіберу
C) декодтау
D) шифрлеу
E) хат, мəтін
23. Шешімді абылдау процесіні негізгі кезе дері:
A) шешімдерді жіктеу
B) шешім н#с аларын тал ылау
C) шешімді əзірлеу
D) шешімді ж%зеге асыру
E) шешімді талдау
24. Бас ару саласындағы ой е бегіні мазм#нына арай б лінуі:
A) бас ару
B) т#лғалы
C) топты
D) кəсіптік
E) а паратты
F) технологиялы
25. Стратегиялы жоспарлау процесіні негізгі сатылары:
A) сырт ы ортаны талдау жəне бағалау, ішкі к%шті жəне əлсіз жа тарды
бас арушылы зерттеу
B) #рылымды бағалау
C) #йымны бюджетін алыптастыру
D) #йымдарды даму процесін жасау
E) жоспарлауды бағалау
F) ма сат а ол жеткізу %шін ызметкерлерді баулу
Менеджмент
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Маркетингтік зерттеу
1. Маркетингтік зерттеулерді басты міндеті:
A) Ж%йелік жəне объективті т%рде аны тау
B) Істі шынайы жағдайын к рсететін, на ты а паратты жинау, деу
жəне мəліметтерді талдау
C) Ай ын емес мəселелерді идентификациялауға к мектесетін,
маркетингтік зерттеулер олданысы
D) +азіргі немесе болаша та пайда болуы м%мкін, ай ын емес мəселелер
E) Ж#мысты шынайы бейнесін к рсететін а параттарды беру
F) На ты маркетингтік міндеттерге сəйкес а параттарды беру
2. Маркетингтік зерттеулерді сырт ы субъектілері (external suppliers):
A) Жарнамалы агенттіктер
B) Фирманы ішінде ызмет к рсететін маркетингтік зерттеу б лімдері
C) Фирманы ше берінде ызмет ат аратын, маркетингтік зерттеу
б лімдері
D) Маркетингтік зерттеулер аясында ызметтерді #сыну %шін тартылатын,
тəуелсіз маркетингтік зерттеу компаниялары
E) Маркетингтік агенттіктер
F) Фирмада ызмет #сынатын маркетингтік зерттеу б лімдері
3. Тауарды маркетингтік зерттеуді объектілері:
A) Жа а тауарларға т#тынушыларды əсері
B) Тауар-аналогтары мен тауар-бəсекелестеріні т#тынушылы асиеттері
C) Тауарды т#тынушылар
D) Тауар ткізу арналары
E) Тауарлы ассортимент, орама, т#тынушыларды келешектегі талаптары
4. Тауарды зерттеу:
A) Жа а нім идеясын жасау
B) Тауарды сына тан ткізу
C) Нары сыйымдылығын бағалау, нары динамикасын талдау, сату
к лемін болжау
D) Жарнама тиімділігін зерттеу
E) /німді жылжыту #ралы мен əдісін талдау
F) Баға саясатын болжау
G) С#раныс пен баға байланысын талдау
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5. Екінші ретті сырт ы а парат к здері:
A) ,йымны бухгалтерлік есеп #жаттары
B) Компьютерлік мəліметтер базасы
C) Фокус-топты нəтижелері
D) Сауалнама ар ылы пікір с#рауды нəтижелері
E) Ж%ргізілген ба ылауды нəтижелері
F) ,йымдастырылған экспериментті орытындылары
6. Маркетингтік а паратты ж%йені міндеті:
A) А параттарды талдап басшылы а #сыну
B) Тек екінші ретті а параттарды жинау
C) А парат к здерін та дау
D) Шаруашылы субъектісіні а паратты ажеттіліктерін аны тау
E) А паратты олданылу аясын аны тау
7. Маркетингтік зерттеуді жоспары:
A) зерттеу т#жырымдамасын іске асыру əдістері к рсетілген #жат т%рі
B) респонденттерді жеке басына атысты мəліметтер к рсетілген #жат
т%рі
C) зерттеу техникасы, əдіс-тəсілдері, ж#мыс кестесі жəне жауапты адамдар
аны талған #жат т%рі
D) ажет а параттар ж%йелендірілген #жат т%рі
E) ішкі жəне сырт ы а парат са талатын #жат т%рі
F) ж#мысты орындауға жауапты т#лғаларды міндеттері к рсетілген
#жат т%рі
G) зерттеу ж%ргізу уа ыты аны талған #жат т%рі
8. Маркетингтік зерттеулермен айналысады:
A) Кассир
B) Бас арушы
C) /ндіруші
D) Маркетинг аясындағы зерттеуші
E) Бухгалтер
F) Маркетинг аясындағы маман
G) Маркетолог
9. Маркетингтік зерттеуді ма сатын аны тағанда ойылатын с#ра тар:
A) Б#л а параттар неге арналған
B) А парат жинауға анша аржы ж#мсалады
C) Зерттеу андай нəтижеге əкеледі
D) +ажет а паратты жинауға анша уа ыт керек
E) +анша а парат керек
F) А парат ашанға керек
G) На ты мəселені шешу %шін андай а парат ажет
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10. /лшеу шкалаларыны негізгі т%рлері:
A) Реттік жəне арым- атынас шкаласы
B) Логарифмдік шкала
C) Салыстырмалы шкала
D) Номиналды шкала
E) К п лшемді шкала
F) Абсолюттік шкала
G) Рангілік шкала
11. Маркетингтік зерттеуді сырт ы субъектілері:
A) Коммерциялы емес #йымдар
B) Жарнама агенттіктері
C) Ғылыми орталы тар
D) Мемлекеттік мекемелер
E) Шағын, орта, ірі маркетингтік агенттіктер
F) +аржы #йымдары
G) Маманданған институттар
12. Зерттеу ж%ргізу компаниясын та дауда олданылатын критерийлер:
A) >міткер компанияны беделі, жобаларды графикке сай мерзімде
орындауы
B) ,йымды #рылымы
C) Техникалы жара тандырылуы
D) +аржылы м%мкіндіктері
E) Персоналды кəсіби біліктілігі, саланы білуі, географиялы амтуы
F) К рсететін ызметтер ассортиментіні ке дігі
13. /неркəсіптік нары та маркетингтік зерттеу ж%ргізу барысында
ескерілетін ерекшеліктер:
A) /ткізу арналары к п де гейлі
B) Сатып алушылармен арым- атынас ыс а мерзімдік
C) С#раныс туынды сипатта болады
D) Географиялы шоғырландырған
E) Сатып алу туралы шешім абылдау жеке т#рғыда ж%зеге асырылады
F) Сатудан кейінгі жəне ілесуші ызметтер ма ызды емес
G) С#раныс #былмалы
14. Ба ылауларды ткiзудi əдiстерi аны тайды:
A) Дара жəне к птік ба ылау
B) +арапайым жəне к%рделі ба ылау
C) +#рылымды жəне #рылымды емес ба ылау
D) Бірінші реттік жəне екінші реттік ба ылау
E) Адам немесе механикалы #ралдарды к мегімен іске асатын ба ылау
F) Жоспарлы жəне жоспарланбаған ба ылау
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15. Экспериментті ж%ргізу %шін жасалатын арнайы жоспарда мыналар
к рсетіледі:
A) Есеп дайындау
B) Жиналған мəліметтерді деу
C) Тəуелді жəне тəуелсіз айнымалыларды аны тау
D) Ба ылау бірлігін жəне іріктеме #рамын аны тау
E) Зерттеу ж%ргізушіні та дау
F) Респонденттерден пікір с#рау
G) Сырт ы факторларды ба ылау
16. Сауалнама келесі ателерді негізгі к зі болуы м%мкін:
A) Респондентті атесі
B) С#хбат алушыны атесі
C) Асиссенттерді атесі
D) Модераторды атесі
E) Зерттеушіні атесі
17. Жеке пікір с#рауды арты шылы тары:
A) Респондентті вербалды емес реакциясын ескеру м%мкіндігі
B) Визуалды материалдарды пайдалану м%мкіндігі
C) ,йымдастыру о ай
D) Респондентпен ашы ты тан байланысуды м%мкіндігі
E) Аума ты амтуды ке к лемділігі
18. Тəжірибеде олданылатын iрiктеме к лемін аны тауды жолдары:
A) Еркін тəсіл
B) Есептеуді экономико-математикалы əдісі
C) Арифметикалы орташа əдісі
D) К%рделі əдіс
E) Есептеуді математикалы əдісі
F) Есептеудi статистикалы əдiсi
19. Сапалы зерттеулерді шынайылығына баға беру %шін Д.Силверман
#сынған критерийлер:
A) Зерттеу əдістеріні арзан болуы
B) Респондентті абілеттілігі
C) Зерттеушіні біліктілігіні жоғарылығы
D) Зерттеу əдістеріні зерттеліп отырған #былыс табиғатына сай болуы
E) Мəліметтерді талдауды ж%йелілігі
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20. Интернет фокус-топтарды сипаттамалары:
A) Телефонды конференция т%рінде теді
B) Ofline режимінде Интернет бойынша ж%ргізілетін фокус-топ
C) Екі модератор ж%ргізеді
D) 4-6 адамнан т#ратын ша ырылған атысушылар ғана атыса алады
E) 7-10 адамнан т#ратын ша ырылған атысушылар ғана атыса алады
F) Ж%ргізуші-респондентпен тетін фокус-топ
21. Фокус-топты ж%ргізуді дайынды кезе інде ж%ргізілетін шара:
A) Аудио-видео жазбаларды ашу
B) А парат жинау жоспарын т%зету
C) Фокус-топты ткізу
D) Зерттеу командасын дайындау
E) Фокус-топты ткізу жоспарын дайындау
F) Фокус-топты ма саты мен міндеттерін аны тау
22. Панелдік зерттеулерді жіктеуді белгілері:
A) Стандартталу дəрежесі бойынша
B) Зерттелетін бірліктер сипаты бойынша
C) Панель м%шелерінен а парат алу əдістері бойынша
D) Зерттеу ма саты бойынша
E) Зерттеу ж%ргізу əдістері бойынша
23. Арнайы формадағы панельді беретін нəтижесі:
A) +ызығушылы туғызып отырған мəселе бойынша шолулар мен
#сыныстар
B) Сауда делдалдарын ынталандыру
C) Т#рғындарды медиа талғамдарын аны тау
D) Мерчандайзинг бойынша #сыныстар дайындау
E) Тауарлар мен ызметтерді т#тыну
24. Бір факторлы дисперсиялы талдау жасау процедурасыны кезе дері:
A) Моданы есептеу
B) Топты згермені аны тау
C) /згермені коэффициентін есептеу
D) Тəуелді жəне тəуелсіз айнымалыларды аны тау
E) Арифметикалы орташаны есептеу
F) Медиананы аны тау
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25. Тарату орталы тарыны к рсеткіштері:
A) /згермені ауыт уы
B) Мода
C) Орташа шаршылы ауыт у
D) Геометриялы орташа
E) Дисперсия
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