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Білім беру бағдарламасы тобы:  D072 – «Менеджмент және басқару» 

 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының  

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Стратегиялық менеджмент»   

 

1. Cтратегиялық менеджменттiң бiрiншi мiндетiн көрсетiңiздер: 

2. Стратегиялық менеджмент термині алғаш рет қолданысқа қай ғасырда 

енді: 

3. Стратегиялық басқарудың соңғы үрдісін көрсетiңiздер: 

4. Макро ортаны зерттеу компоненттерінкөрсетiңiздер: 

5. Ортаны талдау неше бөлімнен тұратынын көрсетiңiздер: 

6. Ішкі орта бойынша талданатын бағыттар: 

7. Стратегиялық бақылау көрсеткіштерінің жүйесіне кіреді: 

8. Берiлген iс-әрекеттiң қайсысын компанияның шынайы  стратегиясы 

қамтиды: 

9. Фирмаларда стратегия бойынша барынша жауапты және әсерлi менеджер 

болып табылады: 

10. Ұйым қызметiнiң немен шұғылданамын және басты мақсатым не деген 

концепция бойынша даму бағытына перспективтi көзқарас қандай түсiнiкпен 

анықталады: 

11. Ұйымның мақсатына жетудi жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн басқарма 

қызметiнiң жиынтығы  қандай түсiнiкпен анықталады: 

12. Ұйым мақсатын, оның даму бағыттарын, қысқа және ұзақ мерзiмдi 

мiндеттердi және стратегияны қамтитын құжат: 

13. «Бiздiң қызметiмiз неге байланысты және немен шұғылданамыз:» сұрағы 

қандай түсiнiкпен анықталады: 

14. Ұйым миссиясын құруға, қызмет мақсатын анықтауға, стртегияны құруға 

негiзделетiн басқару функциясы қандай түсiнiкпен анықталады:  

15. Бұл функцияның ақырғы өнiмi болып стратегиялық жоспар табылады: 

16.  Стратегияға сәйкес емес анықтаманы табыңыз: 

17. Дұрыс бизнестi анықтағанда төменде көрсетiлген 

факторлардыңқайсысына әдетте мән берiп қарау керек 

18. Дұрыс бизнестi анықтағанда төменде көрсетiлген 

факторлардыңқайсысына әдетте мән берiп қарау керек: 

19. Фирма қызметiнiң сферасыныңтүрлері: 

20. Басқарманыңөз жұмысшыларына компания миссиясы туралы 

мәлiметтердi хабарлаудың ынталандырудағы мақсаты: 



Ф-ОБ-001/061 

21.  Берiлген орындалуы мүмкiн компания мақсаттарының iшiнен қаржылық 

мақсатты көрсетiңiз: 

22.  Стратегиямен байланысты ұғымдарды атаңыз: 

23.  Қаржы ресурсы анықтамасын көрсетiңiз: 

24. Берiлген орындалуы мүмкiн компания мақсаттарының iшiнен 

стратегиялық мақсатты көрсетiңiз: 

25. Адам ресурсының қайнар көзінкөрсетiңiз: 

26. Материалдық ресурстарының қайнар көзін көрсетiңiз: 

27. Егерде ұзақ мерзiмдi перспективада бәсекелестiк позицияны иемдену 

компанияның қаржылық көрсеткiштерiн қысқа мерзiмдiк жақсартумен 

салыстырғанда акционерлер үшiн тиiмдi болса, фирма үшiн қандай мақсат 

тиiмдi болып табылады: 

28. Стратегиялық міндетке не жатады: 

29. Әр тараптанған компанияларда стратегиялар неше ұйымдық деңгейде 

өңделедi: 

30. Тар мамандандырылған  компанияларда стратегиялар неше ұйымдық 

деңгейде өңделедi: 

31. Берiлген тұлғалардың қайсысына корпоративтi стратегияның 

орындалуының басты жауаптылығы жатыр: 

32. Берiлген тұлғалардың қайсысына iскерлiк стратегияның орындалуының 

басты жауаптылығы жатыр: 

33.  Берiлген тұлғалардыңқайсысына функционалды стратегияның 

орындалуының басты жауаптылығы жатыр: 

34.  Берiлген тұлғалардың қайсысына операциялық стратегияның 

орындалуының басты жауаптылығы жатыр: 

35. Әртараптанған компания әртүрлi салада өз iскерлiк принциптерiн 

бекiтедi, сонымен бiрге сол компания әртараптанған кәсiпорын топтарының 

қызметiнiң жақсаруына бағытталған қызметтерде және тәсiлдемелерде қай 

стратегия тұрады: 

36. Бизнестiң арнайы бiр сферасында сәттi қызметке бағытталған басқарумен 

байланысты iс-әрекеттер мен әдiстерге  қай стратегия концентрациаланады: 

37. Бөлiмнiң негiзгiқызметіне және ағымдық басқару жоспарына қандай 

стратегия тиiстi (НИОКР, өндiрiс, маркетинг, клиенттерге қызмет көрсету, 

кадрлар және т.б.): 

38. Ұйымның басты звеноларын қалай басқару керектiгiн (зауыттарды, өткiзу 

бөлiмдерiн, бөлiстiру орталықтарын),  сонымен қатар, стратегиялық маңызды 

оперативтi мiндеттердiңорындалуын қалай қамтамасыз ету керектiгiн 

(материалдарды сатып-алу, қорларды басқару, жөндеу, тасымалдау, жарнама 

кампаниялары) қай стратегия анықтайды: 

39. Бүкіл корпорация бөлiмшелерiнiңқұрылымын  өнiмдiлiгi жоғары 

шаруашылық портфелiмен басқару және құру туыстас құрылымдық 

бөлiмдердiң арасында синергизмдi жүзеге асыру және оларды бәсекелестiк 

қасиетке айналдырустратегияныңқай деңгейiне қатыстышаралар: 

40. Келесi шаралар стратегияның қай деңгейiне қатысты:  
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41. Бәсеке қабiлеттiлiк пен бәсекелестiк қасиеттi жақсартуға бағытталған 

шараларды өңдеу сыртқы өзгерiстерге әсер етудің ағымдық механизмiн құру: 

42. Қызметке байланысты іскерлiк стратегияны қолдау және бөлiм 

мақсаттарын жүзеге асыру бойынша iс-әрекет стратегияныңқай деңгейiне 

қатысты: 

43. Келесi шаралар стратегияныңқай деңгейiне қатысты: бөлiмше 

мақсатыныңоперативті жүзеге асырылуымен байланысты  тар 

мамандандырылған проблемалар мен сұрақтары бойынша іс-әрекет: 

44.  Қазақстан  стратегиясында Президентіміз Н.Ә.Назарбаев неше қауіп 

қатерді атап көрсетті: 

45. Котлер фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыруға байланысты 

маркетингтік зерттеулердің төмендегілердің қандай сатысын ұсынбаған: 

46. Фирманың сыртқы факторына не жатады: 

47. Нарықтағы сатушылар арасында жүзеге асырылатын 

нарықтыққатынастардағы компания мiндетi төменде берiлген 

тұлғалардыңқайсысының алдында мiндеттi: 

48. Компания басшылары инвестициялық ресурстарды тиiмдi пайдалануы 

керек деген шешiммен төменде берiлген тұлғалардыңқайсысының алдында 

мiндеттi: 

49. Төменде берiлген тұлғалардыңқайсысының алдында компания мiндетi 

толықтай оның азамат ретiндегi және қоғамдық институт ретiндегi статусына 

қарай жүзеге асырылады: 

50. Берiлген жеңiс стратегиясының критериларыныңқайсысы дұрыс 

стратегия iшкi және сыртқы факторлар, сонымен қатар оның жеке 

мүмкiндiктерi көзқарастарына қарай компаниядағы жағдайларға нақты түрде 

сәйкес келуi керек дегендi бiлдiредi: 

51. Берiлген жеңiс стратегиясының критериларыныңқайсысы дұрыс 

стратегия тұрақты бәсекелстiк артықшылыққа апаруы тиiс дегендi бiлдiредi: 

52. Берiлген жеңiс стратегиясының критериларыныңқайсысы дұрыс 

стратегия компанияның жұмысының интенсивтiлiгiн көтеруi тиiс дегендi 

бiлдiредi: 

53. Стратегияныңөңдеудiң  негiзгi әдiстерiнiңқайсысы басшы 

стратегияныңөңдеудiң жетекшiсi ретiнде қызмет етедi және алынған 

стратегияда оныңқосқан үлесi көп дегендi бiлдiредi: 

54. Стратегияныңөңдеудiң  негiзгi әдiстерiнiң басқарушыға стратегиялық 

идеялардың iшiнен таңдап алуға және әр түрлi аймақтардан барлық деңгей 

басшыларыныңқатысуына кең мүмүмкiндiк бередi: 

55. Стратегияныңөңдеудiңнегiзгi әдiстерiнiң қайсысы стратегияны өңдеу 

кiмге тапсырылса, сол адам оны орындауы да тиiс дегендi бiлдiредi: 

56. Стратегияныңөңдеудiң негiзгi әдiстерiнiңқайсысы басшы жеке тұлға 

ретiнде стратегияның детальдарын өңдеуiне де, «идея генераторларын» 

басқаруға да ешқандай қызығушылық көрсетпейдi дегендi бiлдiредi: 

57. Нарық мөлшерi-саласының басты экономикалық мiнездемесiнiң бiрiнiң 

стратегиялық маңыздылығы неде: 
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58. Нарықтың өсу қарқыны-саласының басты экономикалық мiнездемесiнiң 

бiрiнiң стратегиялық маңыздылығы неде: 

59. Қуаттылық мөлшерi-саласының басты экономикалық мiнездемесiнiң 

бiрiнiң стратегиялық маңыздылығы неде: 

60. Бәсекелестiктiң бес күшiнiң бiрiн көрсетiңiз(М Портер бойынша): 

61. Бәсекелестiк қарқынына әсер ететiн берiлген факторлардыңқайсысы, кез-

келген саладағы бәсекелестiктi күшейтедi: 

62. «Стратегия» қай тілден аударғанда әскер кіргіземін деген мағынаны 

береді: 

63.  Сатып алушы саласының сипаттамасынын көрсетіңіз: 

64. Бәсекелестiк қарқынына әсер ететiн берiлген факторлардыңқайсысы, кез-

келген саладағы бәсекелестiктi күшейтедi: 

65. Жаңа фирманың нарыққа енуiне кедергi болатын барьердiң бiреуiн 

көрсетiңiз: 

66. Жаңа фирманың нарыққа енуiне кедергi болатын барьердiң бiреуiн 

көрсетiңiз: 

67. Берiлген факторлардыңқайсысы жеткiзушiлердiң бәсекелестiк күшiн 

күшейтедi: 

68. Ұйымның ішкі ортасы дегеніміз: 

69. Өндірістік бөлімшеге не жатады: 

70. Берiлген факторлардыңқайсысы жеткiзушiлердiң бәсекелестiк күшiн 

күшейтедi: 

71. Берiлгенфакторлардыңқайсысытұтынушылардыңбәсекелестiккүшiнкүше

йтедi: 

72. Ұйымдастырушылық бөлімшеге қандай қызмет жатады: 

73. Маркетингтiк бөлiм өнiмдi өткiзумен байланысты келесi процесстердi 

жүзеге асырады: 

74. Саладағыбәсекелестiкжағдайдыңжәнетолықтайжағдайдыңөзгеруiнеәкелет

iннегiзгi себептердi қалайатайды: 

75. Берiлгенпункттердiңқайсысысаладағықозғалғышкүштергежатады: 

76. Қаржылық бөлiм кәсiпорынның қаржысының айналымы мен 

қолданылуна байланысты мына процесстердi қамтиды: 

77. Комуникациялық процесстер қай бөлімге жатады: 

78. Жұмыс нәтижесiн бағалау және ынталандыру қай бөлімге жатады: 

79. Нарықтағы бiрдей позиция және бәсекелестiк активтiлiктiң стилi бiрдей 

фирмалардың жиынтығы нарықта___ құрайды: 

80. Бәсекелестердiң стратегиялық тобының картасындағы әр стратегиялық 

топтың айналасындағы кеңiстiк сол топтың үлесiне 

диаметрi____пропорционалды болуы тиiс: 

81. Инвестициялық мүмкiндiктер жасау қай бөлімге кіретін қызмет: 

82. Елбасы атаған ХХІ ғасырдың  жаһандық сын-қатері: 

83. Төменде берiлген сәттiлiктiң басты факторларының қайсысы маркетингке 

қатысты: 

84. Төменде берiлген сәттiлiктiң басты факторларының қайсысы 

технологияға қатысты: 
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85. Төменде берiлген сәттiлiктiң басты факторларының қайсысы өндiрiске 

қатысты: 

86. Төменде берiлген сәттiлiктiң басты факторларының қайсысы өнiмдi 

өткiзуге қатысты: 

87. Стратегияның бизнес сферасын қалай түсінесіз: 

88. Ұйымдық стратегияға әсер ететін факторлар: 

89. Қай ғалым мақсаттарына байланысты компанияның виолент, коммутант, 

патиент, эксплерент типтерiн ұсынды 

90. Қандай стратегия iрi, стандартты өндiрiс саласында қызмет жасайтын 

фирмаларға тән: 

91. Қандай ұранды виоленттi стратегияны ұстанған фирмалар ұстанады: 

92. Қандай ұранды патиенттi стратегияны ұстанған фирмалар ұстанады: 

93. Қандай ұранды коммутантты стратегияны ұстанған фирмалар ұстанады 

94. Қандай ұранды эксплеренттi стратегияны ұстанған фирмалар ұстанады: 

95. Тұтынушының шектеулi шеңберiне маманданған фирмаларға тән 

стратегия: 

96. Ғылыми-техникалық прогрестi қозғаушы фирмаларға тән стратегия: 

97. Ламбеннiң зерттеулерi бойынша нарықтағы жаңа тауарлардың сәттi 

өтуiнiң негiзi: 

98. Кәсiпорынның "кiру-шығу" жүйесiн (өндiру-дайын өнiм) қамтамасыз 

ететiн негiзгi, қосымша және қызмет көрсететiн ұйым бөлiмдерiнiң 

жиынтығы, бұл -: 

99. Берiлген факторлардың қайсысы алынған саланың тартымдылығын оң 

жағынан бейнелейдi: 

100. Стартегиялық жоспарлаудың мақсаты: 

 

 

2-ші бейіндік пәні: «Персоналды басқару»  

 

1. Персоналды басқару мақсатының функциялары: 

2. Жанасу бойынша адам ресурстарының потенциалын дамыту бұл, 

3. Фирма персоналы қандай фактор ретiнде қарастырылады? 

4. Персоналды жұмыстан босатудың себептерi: 

5. Iрi фирмаларда персоналды басқару бойынша жұмыстарды қандай 

бөлiмдер орындайды? 

6. Персоналды басқару мiндетiне нелер жатады? 

7. Персоналды басқарудың тиiмдiлiгi 

8. Персоналды басқарудың экономикалық тиiмдiлiгi 

9. Персоналды басқарудың әлеуметтiк тиiмдiлiгi 

10. Еңбек нәтижелерiне жетуге әсер ететiн факторлар 

11. Еңбекке кететiн шығындар 

12. Персоналға кететiн шығындарға әсер ететiн факторлар 

13. Фирманың әлеуметтiк мақсатының процестерi 

14. Жұмысшылардың әкiмшiлiктен қанғаттандыруын талап ететiн 

қажеттiлiктерi: 
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15. Фирманың әлеуметтiк саясаты дегенiмiз....... 

16. Ерiктi әлеуметтiк қызметтерге нелер жатады? 

17. Персоналды басқару саясатының тұрлерi 

18. Авторитарлық саясат дегенiмiз 

19. Демократиялық саясат дегенiмiз 

20. Персоналды басқару саясатына әсер ететiн факторлар 

21. Фирманың көлемi 

22. Адамдар мен жұмыс iстеудiң варианттары 

23. Фирма еңбек ресурстарының ерекшелiгi 

24. Кадрларды дайындау саясаты 

25. Жалдаудың сипаттамалары 

26. Фирма стратегиясының саясаты 

27. Өз кадрларын дайындау саясатының сипаттамалары 

28. Фирманың қаржылық мұмкiншiлiгi 

29. Адам ресурстарын жоспарлаудың мiндетi 

30. Адам ресурстарын жетiлдiре жоспарламау кедергiлерi 

31. Адам ресурстарын тиiмдi жоспарлау ұйымдық нәтижесiнiң факторлары 

32. Персоналды қолдануды оптимизациялау дегенiмiз......... 

33. Жұмысқа жалдау процесiн жетiлдiру дегенiмiз...... 

34. Кәсіби оқытуды ұйымдастыру....... 

35. Персоналды басқарудың басқа бағдарламаларын дамыту негiздерiн құру 

бұл.... 

36. Ұйымның еңбек күшiне қажеттiлiгiнiң пайда болуындағы факторлар 

37. Iшкi ұйымдық факторлар 

38. Iшкi ұйымның мақсаты 

39. Еңбек нарығының iшкi ұйымдық динамикасы дегенiмiз...... 

40. Сыртқы ұйымның факторлары 

41. Макроэкономикалық параметрлер дегенiмiз 

42. Техника және технологияның дамуы бұл........ 

43. Саяси өзгерiстер бұл....... 

44. Бәсеке және өткiзу нарығының жағдайы бұл....... 

45. Кәсіпорының адам ресурстарына болған қажеттiлiктердi болжамдау 

әдiстерi 

46. Бұгiнгi жағдайды болашаққа өткiзу 

47. Адам ресурстарына болған қажеттiлiктi анықтауда мамандардың 

пiкiрлерiн қолдауға сұйенетiн әдiс 

48. Эксперттiк бағалаудың әдiстерi 

49. Эксперттiк бағалау әдiсiнiң ерекшелiгi 

50. Эксперттiк бағалау әдiсiнiң кемшiлiгi 

51. Математикалық формулалардың жиынтығы 

52. Компьютерлiк модельдеудiң ерекшелiгi 

53. Сыртқы құрылымдық шешiмдердiң жиынтығы 

54. Сыртқы құрылымдық шешiмнiң тұрлерi 

55. Iшкi құрылымдық шешiмнiң нәтижесi 

56. Iшкi құрылымдар 
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57. Фирманы персоналмен қамтамасыз етуге кететiн шығындардың тұрлерi 

58. Өзгермелi шығындардың тұрлерi 

59. Басқару әдiстерiнiң тұрлерi 

60. Әкiмшiлiк әдiстер 

61. Экономикалық әдiстер 

62. Әлеуметтiк психологиялық әдiстер 

63. Басқарушылық ықпал бұл, 

64. Басқарушылық ықпалдардың тұрлерi 

65. Тәртiптiк жауапкершiлiк және жаза шаралары бұл, 

66. Материалдық жауапкершiлiк және жаза шаралары бұл, 

67. Материалдық жауапкершiлiк және жаза шараларының түрлерi 

68. Әкiмшiлiк жауапкершiлiк және жаза шаралары бұл, 

69. Әкiмшiлiк жауапкершiлiк және жаза шараларының түрлерi 

70. Басқарудың экономикалық әдiстерi 

71. Позитивтi ықпалы 

72. Негативтi әсерi 

73. Әрбiр қызметкердiң ұжымдағы орнын анықтау үшiн маңызды 

психологиялық сипаттамасы 

74. Жаңалықтарға тез жауап бередi 

75. Тек қана өзiнiң iшкi сезiмiне негiзделедi 

76. Жұмысшыны жалдаудың негiзгi мiндетi 

77. Жұмысшыны жалдаудың негiзгi кезеңдерi 

78. Жалдау процесiнiң сатылары 

79. Еңбек нарығын ұйренудiң көрсеткiштерi 

80. Фирмада жаңа жұмысшыны жалдау керек болғанда қандай сұрақтар 

туады? 

81. Бос орындарға үміткерлермен байланыс құру және оларды тарту үшiн 

фирма тарапынан қолданылатын шаралар жиынтығы 

82. Персоналды жинақтаудың iшкi көздерiне нелер жатады? 

83. Персоналды жинақтаудың сыртқы көздерi 

84. Персоналды таңдап алу дегенiмiз 

85. Үміткерлердің бос орындарға фирманың талаптарына сай екендiгiн 

көрсету бұл,  

86. А.Хоскинг ғалымының ұлыбританиядағы ұсынған пункттерi 

87. Физикалық мәлiметтер бұл, 

88. Персоналды таңдаудың сатылары 

89. Әрбiр үміткерлердің қызметтiк тiзiмiн ұйренедi, талдайды және сұхбатқа 

сұрақтар қарастырады 

90. Сұхбатты ұйымдастырудың тұрлерi 

91. Сұхбаттасудың әлеуметтiк-психологиялық талаптары 

92. Сынау нәтижелерiн талдау және кәсіби жарамдылығы туралы қорытынды 

жасау бұл, 

93. Жұмысқа жалдау туралы шешiм қабылдау 

94. Кәсіби жарамдылығы 

95. Кәсіби бiлiмнiң тұрлерi 
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96. Iскерлiк сапасының тұрлерi 

97. Жеке және психологиялық сапасы 

98. Психофизиологиялық сапасы 

99. Персоналды бейiмдеу дегенiмiз..... 

100. Бейiмдеу процесінің кезеңдерi 
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