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

5B051100

«Маркетинг»

1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Маркетинг
4. Маркетингтік зерттеу

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. Экономика ағидалары
2. Макроэкономика
3. Маркетинг
4. Маркетингтік зерттеу

2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші &шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
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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. Экономикалы атынастар дегеніміз:
A) адамны ндіріс $ралдарына атынасы
B) ж$мыс беруші мен ж$мыскерді атынасы
C) аржылы атынастар
D) ндіріс $ралдары мен ндіріс к&штеріні атынасы
E) тіршілік барысында адамны т&сетін атынастарыны жиынтығы
F) оғамдағы адамдарды материалды игiлiктер мен ызметтер ж нiндегi
атынастары
2. Тауар айналысыны формуласы:
A) А№-Т
B) Т-Т
C) А-А
D) А-Т
E) А-Т-А№
3. Ерекше экономикалы за дар дегенiмiз:
A) Шаруашылы ж&ргiзудi на ты-тарихи формаларыны за ы
B) Шекті пайдалы асиеті
C) Меншік $ ы тарындағы м$раға алдыру
D) .ажеттіліктерді анағаттандыруға байланысты
E) леуметтік- ндiрiстiк атынастарды дамуын бiлдiредi
F) К&нделікті іс-əрекетке байланысты ережелер
4. Т мендегі т$жырымдаманы д$рысы:
A) адамдар тəжірибесінде экономикалы за дарды олдану
B) экономикалы жəне табиғат за дары
C) экономикалы за дар адам санасына тəуелді, адамдар оларды
белгілейді
D) экономикалы за дар объективті т&рде əрекет етеді, адамдар оларды
танып-біліп, з тəжірибесінде пайдаланады
E) $ ы ты за дарға $ сас
F) экономикалы за дар табиғи за дардан ерекше ызмет етеді
5. Монополия кезіндегі нары ты жағдай:
A) к п ірі фирмаларды нары ты билігі
B) бір сатып алушы жəне к птеген сатушылар
C) бірнеше ірі сатушылар мен к птеген шағын сатып алушылар
D) рыноктағы жалғыз кəсіпорынны айры ша билік ету $ ығы
E) бір сатушы мен бір т$тынушы
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6. Монопсония нарығына сай жағдай:
A) бірнеше ірі сатушылар мен к птеген шағын сатып алушылар
B) рыноктағы жалғыз кəсіпорынны айры ша билік ету $ ығы
C) к птеген т$тынушылар мен к птеген сатушылар
D) бір сатып алушы жəне к птеген сатушылар
E) жеке фирмалар
F) рыноктағы бiр фирманы &стемдiк етуi
G) бір сатушы жəне к птеген т$тынушылар
7. Нары ты экономиканы сипатына жатпайды:
A) еркін бағаны алыптасуы
B) жеке меншік
C) кəсіпкерді та дау еркіндігі
D) мемлекетті бір орталы тан бас аруы
E) орталы тан жоспарлау
F) кəсіпорынға керекті $рал-жабды тарды бір орталы тан б лу
8. Бəсекелік нары а сай келмейді:
A) еркін баға ою
B) нары а еркін ену
C) нары а еркін ену жəне шығу
D) олигополия
E) жетілген бəсеке
F) монополия
G) бəсекені болуы
9. Таза монополияға сай келмейтін жағдай:
A) сатушы – жалғыз ндіруші
B) сала – бір фирма синонимі
C) рынок а туді атысты же ілдігі
D) рыноктағы тауарларды к лемін сатушы жағынан ба ылау
E) атысушыларды шексіз саны жəне нары тағы олжетімділікті
еркіндігі
F) бағаны сатушы жағынан ба ылау
G) нары а кіру &шін бағындыруға иын кедергілер
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10. Макроэкономикадағы жиынты с$раныс:
A) жиынты с$раныс халы ты жиынты табысты белгілі бір де гейінде
жоспарлайтын тауарлар мен к рсетілетін ызметтерге ж$мсалатын
шығысыны де гейін к рсетеді
B) макроэкономикадағы барлы экономикалы субъектілерді с$ранысы
C) мемлекеттік шығыстар мен кəсіпорындарды инвестициялы с$ранысы
D) экономикалы цикл
E) &й шаруашылығы мен кəсіпорынны инвестициялы с$раныстары
F) мемлекеттік шығыстар
G) &й шаруашылығыны с$ранысы мен таза экспорт
11. Жиынты $сыныс исығы:
A) баға мен жиынты шығыстар арасындағы атынастарды сипаттайды
B) т$тынушыларға олайлы баға мен сатушыларға олайлы баға
арасындағы атынастарды сипаттайды
C) бағалы факторларды əсері исығыны бойымен озғалу кестесі
ар ылы к рсетіледі
D) баға мен на ты Ж67 арасындағы атынастарды сипаттайды
E) экономикалы цикл
12. Айналмалы ндірістік орлар- б$л:
A) т$тынушыларға жеткізуге арналған дайын нім
B) дайындалатын німні б ліктеріне з $нын біртіндеп ткізетін
материалды $ралдар
C) ндірістен шы ан дайын нім
D) бір ндірістік циклда толы олданылатын жəне дайын німге з $нын
толы ткізетін материалды заттар
E) ғимараттар мен $рал-жабды тар
F) ндірістік процесте ндірілген німге $ны толы тетін орлар
G) шикізат, материалдар
13. 6дайы ндірісті ндірістен айырмашылығы:
A) ндіріс нəтижесі-бір нім т&рін шығару
B) айырмашылығы жо
C) ндіріс процесі бірнеше рет жəне əрдайым болып т$рады
D) оғамды ндіріс бас а əдіс ар ылы арастырылады
E) ол &здіксіз болады
F) оларды атауларында
G) к п рет айталатын ндіріс процесі
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14. 7ндіріс факторларына с$раныс:
A) згеріссіз алады
B) тауар бағасына байланысты
C) əр ашан ыс арады
D) ресурс ндірістілігімен аны талады
E) əр ашан $лғаяды
F) ндіріс факторларыны бағасына тəуелсіз
G) тауар бағасына тəуелсіз
15. Негізгі капиталды т$тынуға бағытталған аударымдар:
A) т$тыну оры
B) амортизациялы салымдар
C) негізгі орды телуі &шін жасалатын салымдар
D) таза инвестициялар
E) ндіріске тəн шығындар
F) ішкі инвестиция
G) амортизация жəне амортизациялы аударымдар
16. А7К негізгі саласы жер жырту технологиясы:
A) К&рделі ирек тəсіл, сілтесіздендіру тəсілі
B) .арапайым ирек тəсіл, опару тəсілі
C) .арапайым ирек тəсіл
D) Ирексіз к&рделі тəсіл
E) К&рделі ирек тəсіл, к&рделі ирексіз тəсіл
17. Экономикалы $былыстарды к рсеткiштерi:
A) .аржы $йымдары
B) Табиғи ресурстар əлеуметі
C) Табиғи орта
D) Кəсіпорын, фирмалар
E) 7ндіріс факторлары мен ндіріс нəтижелері
18. Кірістер бойынша Ж67 ішіне кірмейді:
A) &кімет шығыстары
B) тауарлар мен ызметтерді мемлекеттік сатып алу
C) меншіктік пайда
D) таза экспорт
E) рента
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19. Дж. Кейнсті теориясына сəйкес, экономиканы
байланысты:
A) Жиынты с$раныс а басым əсер етуші факторларға
B) Табиғи факторларды əсер етуіне
C) Саяси факторларға
D) Техникалы дамуды т$ра сыз дамуына
E) Адамдарды жинағын арттыруға бейімделуіне
F) 6сынысты динамикасына əсер етуші факторларына

циклдылығы

20. Экономиканы мемлекеттік реттеу əдістері:
A) Ішкі экономикалы
B) Жоспарлы
C) Те естірілмеген
D) Спорадикалы
E) Микроэкономикалы
F) Тікелей
G) Мемлекеттік емес
H) Жанама
21. Циклды ж$мыссызды :
A) институционалды жағдайларды алыптастырады
B) $лдырау кезе інде болады
C) тек ана дамыған елдерде болады
D) тауарлар мен ызметтерге жиынты с$раныс азайғанда болады
E) с$раныс тапшылығына байланысты
22. Ж$мыссызды ты жа сы жағы:
A) экономикалы потенциалды толығымен пайдаланбау
B) ж$мыссызды жоғары болғанда, ж$мыс к&шіні бағасы т мендейді
C) отбасыны , халы ты мір с&ру де гейіні т мендеуі
D) біліктілікті жоғалту
E) ж$мысбастыларды ж$мыстағы тəртібіні жоғарылауы
F) инновациялардын суіне əсер етеді
23. Жылжымайтын м&лікті кепілдікке алатын $за мерзімді а шалы несие:
A) мемлекеттік несие
B) т$тынушылы несие
C) коммерциялы несие
D) инновацилы салы
E) ыс а мерзімдік ипотека
F) ипотекалы несие
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24. Банкті белсенді операцияларына жатады:
A) несиелерді бас а банктер ар ылы алу
B) алтын валюталы орды са тау
C) а шаларды алмастыру
D) несие т лемдерін есептеу
E) несие т лемдерін ба ылау
25. Еркін сауда саясаты – б$л:
A) Шетелдік бəсекеден $лтты экономиканы орғауға бағытталған
саясаты
B) А ша $сынысыны к беюі, жиынты шығындар мен
ж$мысбастылы тарды к лемін к бейту &шін несиені арзандауы
C) Кедендік тарифтерді болмауы
D) Мемлекеттік шығындарды жəне салы салуды ойылымдарыны
к леміні згеруі
E) Кедендік тарифтер мен квоталарды болуы
F) 7німдерді сату мен əскери бағытталған $ралдар
Экономика ағидалары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Макроэкономика
1. леуетті (потенциалды) ЖІ7:
A) Ресурстарды «толы » олданғандағы ндірілген ЖІ7
B) Б$л к рсеткіш əр т&рлі мемлекеттерде ерекше
C) Барлы елдерде бірдей шама
D) С$раныс а байланысты
E) Бағалар де гейіне тəуелсіз
F) Номиналды ЖІ7-ге кері пропорционал
2. ЖІ7 дефляторы:
A) Теріс шама
B) Атаулы ЖІ7-ге тура пропорционал
C) Н лге те
D) На ты ЖІ7-ге кері пропорционал
E) Пааше индексі формуласымен есептеледі
3. Жалпы ішкі нім:
A) Тек ел ішіндегі німді есепке алады
B) Ж67-нен шетелден т&скен алғаш ы табысты шегеру
C) Кəсіпорындардағы ндірілген німмен оса сауда ж&йесіндегі
орларды осындысы
D) Макроэкономикалы к рсеткіш
E) Т$тынылған німдер мен ызметтерді осындысы
F) Барлы ндірілген німдер мен ызметтерді осындысы
4. Макроэкономика ғылымы зерттейтін с$ра тар:
A) А ша айналысы жəне экономикалы тепе те дікті себептері
B) 7ндіріс тиімділігін арттыру мəселелері
C) .ант ызылшасыны ндірісін $лғайту процесіні мəселесі
D) >й шаруашылығыны іс əрекеттері
E) Жалпы экономикалы ж&йедегі инфляция
5. Табыстар əдісі бойынша ЖІ7 есептеуде олданылады:
A) Т$тыну шығындары
B) Тауарлар мен ызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындары
C) Корпорациялар пайдасы
D) Жалпы жеке инвестициялар
E) Жала ы
F) Экспорт
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6. Макроэкономикалы саясат:
A) .орғаныс саясат
B) Ішкі саясат
C) Бюджет-салы саясаты
D) Сырт ы сауда саясаты
E) Кадр саясаты
F) А ша-несие саясаты
7. AD-ны бағадан тыс факторларына жатады:
A) Пайыз м лшерлемесіні салдары
B) Салы м лшерлемесіні згерісі
C) Байлы салдары
D) Бағалар де гейі
E) А ша айналысыны жылдамдығы
8. Жиынты с$раныс к леміні
факторлар:
A) Кейнс &лгісі
B) Кейнс əсері
C) Манделл-Флеминг əсері
D) Кобба-Дуглас &лгісі
E) Клейтон за ы

динамикасына əсер ететін бағалы

9. Классикалы &лгіге сай:
A) 6лтты ндірісті на ты к лемі əлеуетті де гейге жетпейді
B) Экономика толы уатпен, ресурстарды толы амтылу жағдайында
ж$мыс істейді
C) Жиынты $сыныс исығы к лдене сызы , о ға-солға жылжи алмайды
D) Жиынты с$раныс де гейін ндіріс к лемі ай ындайды
E) Экономикада инвестициялар мен жина тарды əрт&рлі факторлар
ай ындайды жəне пайыз м лшерлемесіні згеруінен те естіре алмайды
F) Экономикадағы ж$мыссызды де гейі табиғи де гейіне сай келеді
10. Кейнсті арапайым мультипликатор &лгісі к рсетеді:
A) 1/1-b
B) ∆Y/∆G
C) Инвестиция сіміні жина сіміне атынасын
D) Салы сіміні жина сіміне катынасын
E) 1/1-b(1-t)
F) Табыс сіміні инвестиция сіміне атынасын
G) Табыс сіміні мемлекеттік шығын сіміне атынасын
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11. 6сыныс жағынан сілкініс болған жағдайда:
A) 7нім к лемі т мендейді
B) Атаулы жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
C) Баға да, нім к лемі мен ж$мысбастылы та седі
D) Жиынты с$раныс исығы солға-т мен жылжиды
E) На ты жала ы седі жəне инвестициялы шығындар к бейеді
F) Жиынты $сыныс седі
12. Т$тыну функциясыны графигіндегі к лбеулігі 45° болатын т&зуде:
A) На ты инвестициялар мен ор жинау те дігі са талады
B) Инвестициялы с$ранысты згеруі бай алады
C) Жина тау мен инвестициялар те дігі б$зылады
D) >й шаруашылы тарыны табысты əр де гейіне сəйкес болатын
жина тау сомаларын аны таймыз
E) Жина тауды е &лкен де гейіне сəйкес н&ктелерді аны таймыз
13. А ша $сынысын азайту туралы шешім абылдау &шін 6лтты банк:
A) Ашы нары та мемлекеттік облигацияларды сатып алуы м&мкін
B) Есептеу м лшерлемесін азайтуы м&мкін
C) Міндетті резервтер м лшерлемесін арттыруы м&мкін
D) Есептеу м лшерлемесін к бейтуі м&мкін
E) Міндетті резервтер м лшерлемесін азайтуы м&мкін
F) Кəсіпкерлік $рылымдарды аржыландыруды арттыруы м&мкін
G) А ша басып шығаруы м&мкін
14. Дж.М. Кейнс бойынша а шаға с$ранысты туындататын, темпазды а
арты шылы беруді себепті уəждері:
A) С$раныс
B) Ескерту
C) Алыпсатарлы
D) Са ты
E) Трансакциялы
15. Резервтеу нормасы тəуелді:
A) Табыс де гейіні згеруіне
B) Пайыз м лшерлемесіні суіне
C) А ша жиыныны згеруіне
D) А ша мультипликаторына
E) .ор жинағына
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16. Графикте IS исығынан жоғары жат ан н&ктелерде:
A) Тауарлар мен ызметтерге $сыныс с$раныстан к п
B) 6лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан аз
C) А ша $сынысы оны с$ранысынан к п
D) Игіліктер нарығында тапшылы
E) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс $сыныстан к п
F) 6лтты табыс к лемі жоспарланған шығындардан арты
G) Тауарлар мен ызметтерге с$раныс арты
17. IS исығын $руға негіз болатындар:
A) Y=C+I+G+Xn
B) А ша нарығындағы а шаға с$раныс
C) ЖІ7=Т67=6Т
D) 7те икемді жиынты $сыныс
E) Жиынты шығындар &лгісі
F) Бағаларды бекітілген де гейі
18. Экономикадағы с$раныс инфляциясына атысы жо
A) Халы табысыны жоғарылауы
B) скери шығынны артуы
C) Энергияға шығындарды суі
D) Инвестициялы шығынны артуы
E) Пайыз м лшерлемесіні ыс аруы
F) Салы ты азаюы

$былыс:

19. Толы ж$мысбастылы кезіндегі ж$мыссызды ты т&рлері:
A) Фрикционды ж$мыссызды
B) Циклды жəне технологиялы
C) Жасырын ж$мыссызды
D) Маусымды жəне $рылымды
E) .$рылымды ж$мыссызды
F) Циклды жəне $рылымды
G) Табиғи ж$мыссызды
20. А. Оукен за ына сəйкес, на ты ЖІ7-ні əлеуетті ЖІ7-нен артта алуы
андай болма , егер ж$мыссызды ты табиғи де гейі 6 пайыз, на ты
де гейі 10 пайыз, Оукен коэффициенті 2,5 болғанда:
A) -40%
B) -10%
C) 2,5*4%
D) -2,5*(10+6)%
E) -2,5*4%
F) 2,5*(10-6)%
G) 10 %
13
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21. Ағымдағы операциялар бойынша .аза стан мемлекетіні балансында
тапшылы болса:
A) Тапшылы аржыландырылады
B) Экспорт аржыландырылады
C) Импорт к лемі $лғайтылады
D) Экспорт к лемі ыс артылады
E) Ауыспалы валюта бағамы к теріледі
F) Экспорт к лемі $лғайтылады
22. Ашы экономикада макроэкономикалы саясатты ма саты:
A) Ішкі жəне сырт ы тепе –те дікке бір уа ытта ол жеткізу
B) Ішкі макроэкономикалы реттеулер
C) Экономиканы ы тимал шығарылым де гейіне шығару
D) Бейрезиденттерге тауар мен ызмет сатудан т&сетін барлы т&сімді
к рсету
E) Тіркелген валюта бағамы жағдайында капиталды абсолютті икемділігі
F) Ауыспалы валюта бағамын к теру
G) Сауда балансыны жай-к&йін бейнелеу
23. Шағын ашы экономикаға атысты пікірлері д$рыс:
A) Сауда балансыны сальдосы міндетті т&рде н лге те
B) Таза экспортты м лшері $лтты кіріске тəуелді
C) Импортты м лшері импорттауға шекті бейімділікке тəуелді
D) Импортты м лшеріне тəуелді
E) Жабы экономика шығысы мультипликатор м лшеріне те
F) Инвестициялар м лшері əлемдік пайыз м лшерлемесіне тəуелді
G) Таза ызметтер мен таза ағымдағы трансферттер о м лшерді $райды
H) 6лтты жина а ша инвестицияға те болады
24. Егер неміс маркасыны долларға ша андағы бағасы (1 марка) 50-ден
45 центке т&ссе, онда Германияда бағасы 150 маркамен сатылатын
магнитофонны $ны (доллармен) алай згереді?
A) .$ны 67,5 доллар болады
B) р маркадан 5 центке кемиді
C) 7,50 долларға седі
D) 15 долларға арзандайды
E) 15 долларға седі
F) 7,50 долларға азаяды
G) 10 долларға т&седі
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25. Т$рғындарды
суінсіз жəне технологиялы прогрессіз т$ра ты
жағдайдағы д$рыс т$жырымдама:
A) Экономикаға инвестиция тарту $лғая т&седі
B) Жиынты $сыныс ыс а мерзімді кезе де арастырылады
C) Капиталмен арулануы неғ$рлым жоғары болса, инвестиция к лемі
соғ$рлым жоғары болды
D) Бір ж$мысшыны жина тауы бір ж$мысшыға ша андағы капиталды
тозуына те
E) Ж$мыссызды де гейі т мендейді жəне инфляция жойылады
F) Е бек німділігі артып, ндірілген нім к лемі $лғая т&седі
G) Бір ж$мысшыға ша андағы инвестиция бір ж$мысшыға ша андағы
капиталды тозуына те
Макроэкономика
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Маркетинг
1. Маркетингті тауарлы т$жырымдамасына бір атар бас ару идеялары
жатады:
A) 7ндірілетін німні ажетті м лшерде сапасын арттыру
B) Жалпы ндірісті жетілдіру
C) Материалды, зияткерлік жəне бас а ресурстарды са тау
D) Ма сатты нары ты м$ тажды тары мен ажеттіліктерін
анағаттандыру
E) Сатылым м лшерін арттыру
F) Шығарылатын німні барлы ажетті нормалар мен стандарттарға
сəйкестігі
2. Жекелей с$хбат алу кезінде сауалнама əдісіні кемшіліктері немен
т&сіндіріледі:
A) 6за уа ытты шығындармен
B) Аз жер аумағын амтумен
C) С$хбат алынушыны саны жəне с$ра тарды к леміні шегімен
D) Салыстырмалы жоғарғы $нымен
E) Жиналған а паратты компьютерде деу м&мкін болмауымен
F) Жауаптарды жина таудағы иынды тармен
3. Жекелей с$хбат алу кезінде сауалнама əдісіні арты шылы тары немен
т&сіндіріледі:
A) Жер аумағын толы амтумен
B) Аудиторияны ке амтумен
C) С$ра тарды к леміне шек ойылмаумен
D) Салыстырмалы жоғарғы емес $нымен
E) .ыс а уа ытты шығындармен
F) С$хбат алынушыны рекациясын ба ылау м&мкіндігімен
4. Макроорта факторлары:
A) Экономика
B) Саяси
C) Бəсекелестер
D) Жабды таушылар
E) Маркетинг делдалдары
F) Техника
G) Т$тынушылар
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5. Абрахам Маслоуды ынталадыру теориясындағы екінші реттік
ажеттілік:
A) Са тану
B) .аржылы
C) .орғаныс
D) Рухани
E) Табиғи
6. Абрахам Маслоуды ынталандыру теориясындағы ажеттіліктер:
A) леуметтік
B) Табиғи
C) Рухани
D) 7зін- зі са тау
E) .орғаныс
F) .аржылы
7. Нары ты мінез- $лы ты ағида негізінде сегменттеу сипаттайды:
A) Т$тынушыларды тауарды пайдалану ар ынын
B) Т$тынушылар санын
C) Адамдарды мір с&ру бейнесін
D) Т$тынушыларды тауарға к з- арасын
E) Т$тынушыларды тауарды пайдалану дағдысын
8. Шетелде сатылатын німге баға тағайындауда ескерілетін фактор:
A) Елді діні, тілі
B) Елді аумағы
C) Елді білімі
D) Елді мəдениеті
E) С$раныс де гейі
F) Бəсекелестер де гейі
G) Т$тынушыларды т лем абілеті
9. Сараланбаған маркетингті басты ерекшеліктері:
A) Жасырын с$раныс шарттарында олданылады
B) Жаппай &лестіру жəне жаппай жарнаманы əдістеріне негізделген
C) Ерекше ажеттіліктер, шығындар, с$раныстар мен сегменттер
ескерілмейді
D) Нары ты тере сегментациясын білдіреді
E) С$ранысты т мендеуі жағдайында компаниялармен аса жиі
колданылады
F) С$ранысты ынталандыру ма сатында жалпылама шаралар ж&ргізуді
білдіреді
G) Маркетингті барлы элементтері бойынша бас ару ж&йесіні
интегралды іс-əрекетін білдіреді
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10. Тауарлар топтамасын арасыратын болса , дəст&рлі тауарлар:
A) идея
B) ерекше тауарлар
C) неркəсіп тауарлары
D) арнайы тауарлар
E) т$тыну тауарлары
11. Тауар саясатындағы сервистік ызметті т&рлері:
A) тауарды сат анға дейінгі сервис
B) ерекше сервистік ызметтер
C) тауарды сат аннан кейінгі сервис
D) кепілдемелі, кепілдемеден кейінгі сервис
E) т$тынушыны &йінде к рсетілетін сервистік ызметтер
F) талап бойынша орындалатын сервис
12. Тауарлы номенклатура сипатталады:
A) Бағаны бір аралығында сатылуымен тығыз байланысты аналогты
тауарлар тобы
B) Бір клиенттер тобына ткізуімен тығыз байланысты тауарлар тобы
C) 7зіні енімен (ассортименттік топтар санымен )
D) 7зіні тере дігімен (тауарды $сыну варианттарымен )
E) 7зіні толы тығымен (жеке тауарлар санымен )
13. Маркетингтік баға стратегиясына жатады:
A) «Орта нары ты баға» стратегиясы
B) «.аймағын алу» стратегиясы
C) ртараптандыру
D) «Лазер сəулесі» стратегиясы
E) «Бəсекелесті со ынан еру» стратегиясы
14. Географиялы ағида бойынша баға белгілеу:
A) 7нім ндірілген жерде франко-вагон бағасын бекіту, м$нда тапсырушы
тасымалдау шығындарын зі т лейді
B) Бəсекелестердi санына жəне к&шiне байланыстырып баға бекіту
C) Тіректі німге байланыстырып баға бекіту
D) Делдалды баға тағайындауы байланысты
E) .$рамына жеткізу шығындарын кіргізе отырып бірегей баға бекіту

18

Маркетинг

53

15. Дистрибьюторды басты ызметі:
A) Нары ты жағдаятын зерттеу
B) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін $йымдастыру
C) Бас а т$лғаны міндеттемесі бойынша кілдік ат арушы операциялар
ж&ргізу
D) Барлы нары а тауарды тарату
E) Тауарды иесіні атынан оны ткізу
F) Т$тынушыға тауарларады партиясын жеке бірлікпен сату
G) 7зіні тауарларын сатып алу жəне сату
16. Брокерді басты ызметі:
A) Мəмілені кепілдігін амтамасыз ету жəне несие беру
B) 7ндірушілер мен к терме саудагерлерден &лкен к лемде тауарларды
сатып алу
C) 7кілдік ызметті жасырын сипаты
D) Тауарды &лкен партияларын тез айта сату («ванселлинг»)
E) Сатушы мен сатып алушыны кездесуін $йымдастыру
F) Маклерлік фирмаларды $рамында ж$мыс ат ару
17. БМКны (біріккен маркетингтік коммуникациялар) тəжірибеде
пайдалану білдіреді:
A) Маркетингтік &рдісті атысушыларына арналған ма сатты
ж&гіністерді шоғырландырып бас ару
B) Компаниядан т$тынушыға баратын хабарламаларды к парналығы
C) ЖаDанды маркетингтік жобалармен &йлесімділікті амтамасыз ету
D) 7ткізуді ынталандыруға атысты шараларды шектеулігі
E) Тауарлы марканы «микро-позициялау»
F) Маркетингтік хабарламаларды ж&ргізуді міндетті «сепаратты »
сипаты
G) Аса к п таралған маркетингтік жолдауларды аны тау ма сатында
«о шауланған» механизмді жасау
18. БМК-мен (біріккен маркетингтік коммуникациялар) салыстырғанда
дəст&рлі коммуникацияларды тиімділігін т мендетуді басты себептері:
A) леуетті т$тынушыларды білім де гейіні т мендеуі
B) ЖаDанды бизнес желісіндегі ылмысты $рылымдарды к п таралуы
C) леуетті т$тынушыларды ызығушылы де гейіні т мендеуі
D) К птеген дамыған елдерде бала туу м лшеріні т мендеуі
E) Шамадан тыс толған нары
F) А паратты шамадан тыс ж&ктеме
G) Сатып алушыларды жеке дара с$раныстарыны суі
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19. Маркетингті медиа- $ралы ретінде электронды поштадағы жарнама
жеткізілімдерді басты арты шылы тары:
A) Сенімні жоғарғы де гейі
B) Икемділік
C) Ма сатты аудитория т$рғысынан назарды жоғарғы де гейі
D) Т зімділік
E) .андай да бір шығармашылы шектеулерді болмауы
20. Кəсіпорынны
немесе фирманы
ішінара ызметіне атысты
маркетингті міндеттері:
A) Компанияны даму жəне зерттеу стратегияларын келістіру
мəселелерімен байланысты міндеттер
B) Кəсіпорынны саясатыны ызығушылы тарын біріктіру мен
бас арумен байланысты міндеттер
C) Елдегі саяси жағдайды мониторинг жасаумен байланысты міндеттер
D) Жарнама $ралдары ар ылы əр т&рлі манипуляцияны болдырмаумен
байланысты міндеттер
E) .оғамны алдындағы маркетингті əлеуметтік жауапкершілігін
амтамасыз етумен байланысты міндеттер
F) .оғамды $рылымдарға жəне сырт ы ортаға атысты маркетингті
$ралдарын пайдалануға байланысты міндеттер
G) Нары ты коммуникацияларға ж$мсалатын шығындарды азайтуға
бағытталған міндеттер
21. Нары ты талдау &дерісіндегі «бəсекелестік орта» к рсеткіштері
бір атар факторлармен сипатталады:
A) .аржылы олдауды əлеуетті м&мкіндіктері
B) .ажеттілікті т$ра тануы
C) Сауданы себептері
D) Нары ты даму серпіні
E) Нары əлеуеті
F) А параттандыру
22. Маркетингтік жоспарлар белгілеріне байланысты жіктеледі:
A) зерттеу əдісі бойынша
B) жасалу жылдамдығы бойынша
C) берілу нысаны бойынша
D) атысушылары бойынша
E) жауапкершілігі бойынша
F) мерзім $за тығы бойынша
G) ау ымы бойынша
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23. Нары ты талдау &дерісіндегі «сатып алушыларды
к рсеткіштері бір атар факторлармен сипатталады:
A) .ажеттілікті т$ра тануы
B) Сатып алушыларды саны
C) Сатушылар саны
D) .ажеттілікті $рылымы
E) Нары ты даму серпіні
F) Сатып алу &дерісі
24. Тауарды шетел нарығына бағыттауды жолы:
A) тауарды шетел нарығында тек кешенді т&рде ғана сату
B) шетелдегі клиенттерге сервистік ызметтен бас тарту
C) шетел нарығына жа а нім т&рін $сыну
D) шетел нарығына тауарларды орапсыз жеткізу
E) шетел нарығына тек ана ызмет к рсетуді ғана $сыну
F) шетелдік делдалдар ызметін олданбай тауар $сыну
25. .ызмет саласындағы орын алып отырған институт:
A) ндірістік сектор
B) біріккен кəсіпорындар секторы
C) аралы делдалдар секторы
D) мемлекеттік сектор
E) жарнамалы сектор
Маркетинг
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Маркетингтік зерттеу
1. Маркетингтік зерттеулерді сырт ы субъектілері (external suppliers):
A) Фирманы ше берінде ызмет ат аратын, маркетингтік зерттеу
б лімдері
B) Маркетингтік зерттеулер аясында ызметтерді $сыну &шін тартылатын,
тəуелсіз маркетингтік зерттеу компаниялары
C) Жарнамалы агенттіктер
D) Материалды -техникалы жабды тау жəне ндіру б лімдері
E) Фирмада ызмет $сынатын маркетингтік зерттеу б лімдері
F) Бухгалтерия, аржы жəне маркетинг б лімдері
2. Маркетингтік а паратты ж&йе (Marketing Information System - MIS):
A) Толы ызмет т&рлерін $сынатын компаниялар
B) .ажетті а параттарды &немі жинау жəне тарату &шін ж&ргізілетін ісəрекеттерді ресми тəртібі
C) Аппаратты амсыздандырудан т$ратын біріккен ж&йе
D) Фирманы ше берінде ызмет ат аратын, маркетингтік зерттеу
б лімдері
E) Байланыс ж&йесінен, а параттар базасынан, &лгілер орынан т$ратын
біріккен ж&йе
F) Тəуелсіз маркетингтік зерттеу компаниялары
3. Шаруашылы ж&ргізуші субъекті тауар айналымыны &лкею
м&мкiндiгін аны тауда ж&ргізілетін зерттеу:
A) Жабды таушылар
B) Байланыс аудиториялары
C) 7ндірушілер
D) Сауда арналары
E) Бəсекелестер
F) Т$тынушылар
4. Маркетингте объекті мен міндеттерге байланысты зерттеу бағыттары:
A) Т$тынушы-$йымдарды зерттеу
B) Жа а нары тарға шығу м&мкіндіктерін зерттеу
C) Т$тынушыларды зерттеу
D) Тауарларды зерттеу
E) Жа а тауарға т$тынушыларды к з арасын зерттеу
F) Т$тынушылар с$ранысын зерттеу
G) Нары ты зерттеу
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5. Екінші ретті а паратты арты шылығы:
A) На тылығына баға бере алмау м&мкінсіздігі
B) рт&рлі аны тамалар мен ж&йлерді классификацияларын олдану
C) Бірінші ретті а паратпен салыстырғанда арзандылы
D) Жа алы ты əрт&рлі дəрежесі
E) 7лшеу бірліктеріні т&йіспеу м&мкіндігі
F) На ты деректер
6. Маркетингтік а паратты ж&йені міндеті:
A) А парат к здерін та дау
B) Бірінші ретті а параттар базасын $ру
C) А параттарды талдап басшылы а $сыну
D) Тек екінші ретті а параттарды жинау
E) Санды мəліметтер жинау
7. Маркетингтік зерттеуді жоспары:
A) респонденттерді жеке басына атысты мəліметтер к рсетілген $жат
т&рі
B) ішкі жəне сырт ы а парат са талатын $жат т&рі
C) зерттеу т$жырымдамасын іске асыру əдістері к рсетілген $жат т&рі
D) зерттеу техникасы, əдіс-тəсілдері, ж$мыс кестесі жəне жауапты
адамдар аны талған $жат т&рі
E) ажет а параттар ж&йелендірілген $жат т&рі
8. Маркетингтік зерттеулер:
A) Маркетингтік саладағы əрт&рлі аспектілер бойынша талдау жасау жəне
бейнелеу, ж&йелік жина тау
B) Тауар нары тарында баға алыптастыру
C) Маркетологтарды а парат ар ылы нары тармен, т$тынушылармен,
бəсекелестермен, маркетингті сырт ы орта элементтерімен
байланыстаратын функция
D) Нары та тауарды орналастыру
E) Тауар нары тарында жылжыту
F) Нары та тауарды жылжыту
9. Маркетингтік зерттеу &рдісіні кезе дері:
A) 7ндірісті бəсекеге абілеттілігін аны тау
B) Зерттеу жоспарын ж&зеге асыру
C) Тауарды мірлік циклін аны тау
D) Тауарды нары та жылжыту кезе і
E) 7ндірісті əртараптандыру
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10. Маркетингтік зерттеулер ма саттарыны сипаттамасы:
A) Т&зетуші
B) Казуалды
C) Сегментті
D) Жағымды
E) Зерттеуші
F) Сипаттаушы
11. Зерттеуші мен тапсырыс берушіні
т&рде са талуы ажет ережелер:
A) кімшілік б&тіндік
B) Шынайылы
C) Жариялылы
D) Техникалы б&тіндік
E) Салыстырмалылы

зара арым- атынастарында ата

12. Деректердi деу бойынша аналитик-маман:
A) Серiктестiктi барлы маркетингтік зерттеулерiне жауап бередi
B) Тəжiрибенi деуге жауап бередi
C) Серiктестiктi жоғарғы жетекшiлерi атарына кiредi
D) А паратты деуді статистикалы əдiстерi бойынша тəжiрибе жəне
теориясы бойынша маман ретiнде олданылады
E) Мəлiметтердi деу жəне талдау &шін жауап бередi
13. 7неркəсiптiк нары тарда ткiзiлетiн маркетингтік зерттеудi
айырмашылығы:
A) Ы тималды емес іріктеме əдісі олданылады
B) С$хбат алушыларды &йрету же іл
C) Іріктеме м лшері əдетте &лкен емес
D) Респонденттер кез келген уа ытта ол жетімді
E) Бас жиынты ты к лемі &лкен болады
F) Шағын бас жиынты пен шектелген
G) Санды жəне сапалы зерттеулер олданылады
14. Мəселелер жиынтығы алдын ала на ты аны талмаған ба ылау,
сонды тан зерттеуші ба ылауды б лшектерін к&ні б$рын аны тамай
т$рып, феноменге атысты барлы іс-əрекеттерді жазып алатын ба ылау:
A) Стандартталмаған
B) Тікелей
C) Жанама
D) Еркін
E) Эпизодты
F) Жасырын
G) Стандартталған
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15. Экспериментті негізгі компоненті:
A) Тəуелді айнымалы
B) Графикалы &лгілер
C) Пікір с$рау пара тары
D) 7згерістермен байланысты нəтижелер
E) Бірнеше фактор
16. Екінші ретті а паратты жинауды кемшіліктері:
A) 7лшеу бірліктеріні сəйкессіздігі
B) Уа ытты ж$мсау
C) Ескі жəне бедерсіз а парат
D) Жинауды же ілділігі
E) Білікті маманды табу иындығы
F) Уа ытты, е бек пен шығындарды ж$мсауда д$рыс &немдеу
G) Ма саттарды ерекшілігі, арама- айшы мəліметтерді болу
м&мкіндігі
17. С$ра ты $рылымын та дау барысында ескерілетін талаптар:
A) М&мкіндігінше $рылымды с$ра тарды олдану $сынылады
B) С$ра тар неғ$рлым $за болуы керек
C) Барлы с$ра тар бір типтес болуы тиіс
D) Ашы с$ра тар іздеу зерттеулері кезінде жəне бастап ы ретінде
ма ызды
E) Жабы с$ра тарды олданбауға тырысу керек
F) К п н$с алы с$ра тарда жауап зіні барлы м&мкін болатын
н$с алардан т$руы тиіс
18. Тəжірибеде олданылатын iрiктеме к лемін аны тауды жолдары:
A) Есептеудi статистикалы əдiсi
B) Дəст&рлі есептеу əдісі
C) .арапайым тəсіл
D) Арифметикалы орташа əдісі
E) Еркін тəсіл
19. Тере с$хбат тəсілдері:
A) «Лэддеринг»
B) Ассоциативтік əдістер
C) Символикалы талдау
D) Жағдайды $растыру
E) Аудит
F) Жасырын нəтижелі с$рау
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20. Интернет фокус-топтарды сипаттамалары:
A) Online режимінде Интернет бойынша ж&ргізілетін фокус-топ
B) 7-10 адамнан т$ратын ша ырылған атысушылар ғана атыса алады
C) 4-6 адамнан т$ратын ша ырылған атысушылар ғана атыса алады
D) Ж&ргізуші-респондентпен тетін фокус-топ
E) Телефонды конференция т&рінде теді
F) Ofline режимінде Интернет бойынша ж&ргізілетін фокус-топ
G) Екі модератор ж&ргізеді
21. Фокус-топтарды ж&ргізу технологияларыны модификациясы:
A) к п жа ты фокус-топ
B) екі ж&ргізуші-оппоненттермен фокус-топ, алыстатылған фокус-топ
C) екі жа ты фокус-топтар, ж&ргізуші-респондентпен тетін фокус-топ
D) екі модератор ж&ргізетін фокус-топ, телесессия
E) к п жа ты фокус-топ, телесессия
F) жа ындағы фокус-топ, алыстатылған фокус-топ
G) &ш модератор ж&ргізетін фокус-топ, екі ж&ргізуші-оппоненттермен
фокус-топ
22. Арнайы формадағы панельді беретін нəтижесі:
A) Тауарлар мен ызметтерді т$тыну
B) .алаулы бағалар, орама жəне нім т&рлері
C) .ызығушылы туғызып отырған мəселе бойынша шолулар мен
$сыныстар
D) Мерчандайзинг бойынша $сыныстар дайындау
E) Т$рғындарды медиа талғамдарын аны тау
F) Т$тынылатын ызметтер $рылымы
23. Панель т&рлері:
A) Зерттелетін бірліктер (субъектілер) сипатына
B) Шығын де гейіне
C) Табыс де гейіне
D) .ызмет ету уа ыты бойынша
E) А паратты алу жолымен мəселелерді аны тау сипатына
24. Тарату орталы тарыны к рсеткіштері:
A) Мода
B) Геометриялы орташа
C) Дисперсия
D) Медиана
E) Орташа шаршылы ауыт у
F) 7згермені коэффициенті
G) 7згермені ауыт уы
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25. Маркетингтік зерттеулерде олданылатын негізгі математикалы
процедуралар:
A) Гибридті процедуралар; статистикалы əдістер; желілік бағдарламалау
B) Маркетингтік талдау
C) Ж&йелік талдау
D) SWOT-талдау
E) Модельдеу, операцияларды детерминациялы талдау əдістері
F) Стратегиялы талдау
G) Индекстік талдау
Маркетингтік зерттеу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

27

