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Мамандық бойынша тест: 1-пән  

 
 1. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі  субьективті кері байланыс 
қарастырады  :  
A) мемлекеттік басқарудағы құзыреттілік 
B) жол берілмейтін кері байланыс 
C) мемлекеттік органдардың ақпарат, есеп беруі  
D) мемлекеттік басқаруды тоқтату 
E) мемлекеттік бірлестіктегі кері байланыс 
 
 2. Мемлекеттік басқарудағы мақсатты қалыптастыру келесі қадамдарды 
қарастырады:  
A) бағдарлама-болжам-жоспар 
B) бейімделу факторы 
C) білім-бейімдеу 
D) меншік қатынастар-топтастыру 
E) аударыма-қорытынды 
 
 3. Қазақстан  экономикасының жаңа стратегиялық бағыттағы 
экономикалық саясаты:  
A) айналым көрсеткішін жүйесін қарастырмау 
B) топтасқан сауда критериін жүйесін қарастырмау 
C) мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жаңғырту 
D) мемлекеттің тәуекелдік көрсеткішін қарастырмау  
E) болжау саясатын жүйесін жаңғырту 
 
 4. Мемлекеттік басқару аппаратындағы бюрократизмді сипаттайтын 
аспект :  
A) төмендегінің ойын толық тыңдау 
B) ой бөлісу жеке қатынас 
C) басқарушылық аппарат қызметі негізінде туындайтын ой-сананың 
деформациясы  
D) басқарушы аппаратты қол жетімді ету 
E) атқарушы қызметті қайта болжау 
 
 5. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі кері  байланыс ерекшелігі :  
A) мемлекеттік басқару қағидаларын мүлтіксіз орындау 
B) жол берілмейді 
C) конкурсқа қабылдауды тоқтату 
D) мемлекеттік басқарудағы өзара байланыс, ықпалдастық, еңбектің 
нәтижелі болуы 
E) мемлекеттік бірлестік 
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   6. Мемлекеттік басқарудағы ақпаратты қалыптастыру көздері:  
A) басқару шешімдерін қабылдауда, басқару іс-әрекетін жүргізуде  негіз 
болатын заңдық нормативтік  актілер 
B) мемлекеттік органдар жүйесіндегі реттелмеу 
C) мемлекеттік органдардың басқарушылық ықпалы 
D) басқарылатын обьектілер арқылы 
E) басқару шешімдерін қабылдауда, басқару іс-әрекетін жүргізу 
 
 7. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі көлденең өзара байланыс орнатылады 
:  
A) азаматтар мен мемлекет арасында  
B) азаматтар мен азаматшалар арасында 
C) мемлекеттік лауазымдық тұлғалар арасында 
D) конкурсқа қатысуға ниеттілер арасында 
E) шет азаматтар мен қазақстан азаматтары арасында 
 
 8. Қазақстандағы стратегиялық даму негізіндегі әлеуметтік саясаттың 
жаңа принципі:  
A) жоба саясаты 
B) атаулы әлеуметтік қолдау 
C) айналым көрсеткіші 
D) тәуекелдік көрсеткішті қарау  
E) мемлекеттік активтерді басқару  
 
 9. Мемлекеттік басқарудағы жоспарлау қызметі:  
A) мемлекеттік басқарудың міндеттерін болдырмау іске асырмау 
B) жұмыстардың реттілігін, орындалу мерзімін көздейтін іс-шара жүйесі  
C) қоғамдық қатынастарды ретке келтірмеуге бағытталған қызмет 
D) мемлекеттік басқару жүйесінде мамандарды даярлаумен, орналастыру  
E) мемлекеттік басқару субъектілерінің құрылымын статусын анықтау 
 
10. Тайпалар мен рулардың әлсіздерді күштеп, зорлық жасау арқылы 
бағындырып, бақылау жасау үшін мемлекет құрады деген теория:  
A) үкіметтік теория 
B) зерттеуші теория 
C) номиналды теория 
D) жергілікті  
E) күштеу теориясы 

 


