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М ар кет инг с лід роз гл ядати я к:
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4 . з наря дд я заб езпечення ефектив ності сфер и о б міну

Комунікація – це процес передачі повідомлення, який передбачає наявність шести складників: джерела (відправника) ,
повідомлення __________, отримувача, а також кодування і декодування::
1 відправник
2 канал комунікації
3 товарний знак
4 слоган
5 комерційна пропозиція

У терміні термінології процесу комунікації джерело (відправник) – це:
1) будь-яка оплачувана інформація
2) споживачі, що читають, чують або бачать передане повідомлення
3) схожий досвід, традиції, рівень знань

З точки зору процесу комунікації інформація, що надс илається відправником, має назву:
1) інформаційний реліз відправника
2) предмет просува ння
3) повідомлення
4) зворотний зв‘язок
5) пабліситі.
У рекламній кампа нії нової лінії мобільних телефонів під ТМ "DUOS" компанії "Sa msung" акт ивно використовувала
мережу Інтернет та, зокрема, - спеціально с творений для цих цілей сайт, який відігравав роль:
а) засобів реклами
б) повідомлення
в) отримувача (адресата )
г) джерела (відправник)
д) зворотного зв‘язку.

З точки зору комунікаційного процесу споживачі, які читають, чують чи ба чать повідомлення - це:
а) клієнти
б) цільовий ринок
в) отримувачі
г) ретра нс лятори
д) особи, що кодують інформацію.

З точки зору комунікаційного процесу молодь, яка бачить рекламу шоколадних батончиків "Snickers" на
загальнонаціональних каналах теле бачення - це:
а) клієнти
б) цільовий ринок
в) отримувачі
г) ретра нс лятори
д) особи, що кодують інформацію.

Кодування – це:
а) отрима ння повідомлення у спільному полі пізнання
б) отримання повідомлення, що, в подальшому, потребує пошуку додаткової інформації
в) процес перетворення відправником певної ідеї у сукупність с имволів і образів
г) процес вибору каналу комунікації
д) формування спільного поля пізнання.
Кодування, як правило, здійснюється:
а) відправником
б) отримувачем
в) користувачем
г) особою, що декодує
д) медіа-се редовищем.

Після перегляду 30-хвилинного рекламного ролику однієї з марок мобільних телефонів. Ольга впевнилас ь у тому, що
даний теле фон якнайкраще пасува тиме до її іміджу, а його функціональні характеристики повністю достатні для того, щоб в
повній мірі використовувати сучасні можливості комунікацій. З точки зору змісту поняття комунікаційного процесу Ольга
бере участь у:
а) с творенні зацікавленості
б) отриманні повідомлення
в) декодуванні
г) передачі повідомлення
д) кодуванні.

Після перегляду 30-хвилинного рекламного ролику засобу для чищення Vanish, Ольга була впевнена у тому, що цей
продукт видалить будь-яку пляму з її білого килиму. З точки зору змісту поняття комунікаційного процесу Ольга вист упає:
а) засобом зворотного зв’язку
б) ка налом комунікації
в) відправником
г) отримувачем
д) особою, що кодує інформацію.

Декодування, як пра вило, здійснює:
а) відправник
б) отримувач
в) користувач
г) пристрій декодування
д) медіа-се редовищ.

Сергій бачив рекламу чіпсів "Люкс", в якій, окрім загальної інформації про акцію зі стимулювання збуту, яка проходит ь на
даний момент, вка зувавс я номер телефону, за яким можна було безкоштовно зателе фонувати та дізнатись про дет алі цієї акції
та умови участі в ній. З точки зору змісту поняття комунікаційного проце су дзвінок, який можна здійснити із запитанням
подальшої інформації, є прикладом:
а) кодування
б) відповіді отримувача
в) зворотного зв‘язку
г) циклу інформаційного обміну
д) повідомлення.
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_________ це зовнішні чинники, які можуть перешкоджати ефективній комунікації, спотворюючи надіслане повідомлення
чи інформацію, що надходить каналами зворотного зв’язку:
а) комунікаційний бар‘єр
б) поля пізнання
в) зворотний зв‘язок
г) перешкоди
д) критичний параметр кодування

В рамках каналу комунікації прикладом перешкод може бути:
а) друкарс ька помилка
б) пасажир автомобіля розмовляє під час радіо-реклами
в) зображення, яке не є інформативним
г) вживання сленгу торговим агентом
д) все вище перераховане

Який з наступних випадків може бути потрактований як перешкода :
а) с екретар перериває бізнес-презентацію у той момент, коли продавець був готовий запитати покупця про його переваги щ одо
характерис тик виду продукції, яка пропонується
б) телереклама подає не правильну адрес у магазину рекламодавця
в) продавець пояснює покупцю, що програмне забезпечення, продажем якого він займається, містить в собі смарт-т еги і при
цьому покупець не розуміє зна чення цього поняття
г) реклама торгової ме режі побутової техніки з акційною пропозицією музичного центру розміщена поряд з рекламою
конкуре нт а, де вказуєт ься нижча ціна на цей ж товар
д) ус е перера ховане вище можна тракт увати як пере шкоди

Що з наве деного НЕ є складником прос ування :
а) реклама
б) персональний продаж
в) зв‘язки з громадськістю
г) стимулювання збуту
д) товарний асортимент
Що з наве деного буде НАЙМЕНШ доцільним для просування товарів масового попиту :
а) реклама
б) персональний продаж
в) зв‘язки з громадськістю
г) стимулювання збуту
д) пабліситі
Який з наведених засобів просування має найбільш індивідуальний характ ер :
а) реклама
б) персональний продаж
в) зв‘язки з громадськістю
г) стимулювання збуту
д) пабліситі
Реклама – це:
а) неособиста , опосе редковано оплачувана форма розповс юдження позитивної інформації про фірму та її товари і послуги
б) короткостроковий стимул цінності, запропонований задля підвищення інт ересу до покупки товару чи послуги
в) ме тоди, що використовуються за для отримання безособової, непрямо опла чуваної презентації компанії або її продуктів
г) будь-яка платна форма неособистого предс тавлення організації, товару чи ідеї від імені конкрет ного замовника
д) будь-яка платна форма міжособової пре зентації товарів та послуг
__________ – це будь-яка платна форма неособистого представлення організації, товару чи ідеї від імені конкретного
замовника:
а) с тимулювання збуту
б) пабліситі
в) рекла ма
г) прямий маркетинг
д) персональний продаж
Коли велика т оргове льна мережа вкладає в кожен екземпляр місцевої газети буклет з багатьма сторінками про акцію
розпродажу, приурочену до власного ювілею, прикладом використання якого скла дника комплексу просування це є :
а) реклама
б) стимулювання збуту
в) пабліситі
г) персона льний продаж
д) прямий маркетинг

Яке з наве дених тве рджень щодо ре клами є вірним :
а) реклама дозволяє компанії досягти масового споживача
б) реклама дозволяє компанії обирати час та місце її розміщення
в) рекла модавці, зазвичай, можуть передбачити, що те саме повідомлення буде відправлено усім отримувачам на цьому ринку
г) реклама особливо ефективна для привертання уваги, особливо – нових продукт ів
д) ус і вищенаведені тве рдження щодо реклами є вірними
Яке з наве дених тве рджень описує ключову відмінність між рекламою та пабліситі :
а) пабліситі є більш дорогим засобом у порівнянні з рекламою за показником “вартість одного контакту”
б) пабліситі, як правило, оплачується прямо, а реклама – не прямо
в) рекла ма, як правило, оплачується прямо, а па бліситі – непрямо
г) реклама забезпечує ефект ивний зворотній зв’язок, а пабліситі – ні
д) пабліситі дозволяє досягнути ширшого охоплення аудиторії, ніж реклама

Торговий агент компанії, що займається продажем космет ики, періодично конта ктує з потенційними покупцями для
пре дставлення нових зразків продукції, інформування про акції сезонного розпродажу і т п Такий с посіб маркетингової
комунікації можна віднести до:
а) реклами
б) персонального продажу
в) стимулювання збуту
г) зв‘язків з громадськістю
д) пабліситі

Які засоби просування дозволяють зменшити нецільове охоплення аудиторії :
а) с тимулювання збуту
б) зв‘язки з громадськістю
в) рекла ма
г) соціальна реклама
д) персональний продаж
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Який з цих складників просування має найвищий показник “вартість одного контакту” :
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) соціальна реклама
Недоліком якого складника комплексу просування є дуже висока вартість одного контакту:
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг
Коли представник Mary Kay (косметичні засоби) демонструє переваги продукт ів компанії, вона бере участь у:
а) прямому маркетингу
б) стимулюванні збуту
в) зв‘язках з громадськістю
г) персона льному продажі
д) соціальній ре кламі
Пабліситі – це:
а) неособиста , опосе редковано оплачувана форма розповс юдження позитивної інформації про фірму та її товари і послуги
б) складова система маркетингових комунікацій короткочасні заходи, спрямовані на заохочення споживачів до придбання
товару
в) спрямування комплексу просування на кінцевих споживачів з метою формування у них попиту на товар
г) двосторонній потік комунікації між продавце м і покупцем, що має на меті вплинути на рішення про покупку, яке прийма є
одна особа чи група осіб
д) будь-яка платна форма неособистого предста влення організації, товару чи ідеї від імені конкретного замовника

Коли в новинах розповідається про те, що за фінансової підтримки компанії було обладнано одну із дитячих лікарень, це є
прикладом використання:
а) пабліситі
б) реклами
в) прямого маркетингу
г) персона льного продажу
д) соціальної реклами

Перевагою пабліситі є:
а) довіра до цього інструменту комунікації
б) контроль над зміс том повідомлення
в) співчуття з боку аудиторії
г) можливість втручання у проце с комунікації
д) висока абсолютна ва ртість

__________ – це складова система маркетингових комунікацій короткочасні заходи, спрямовані на заохочення споживачів
до придбання товару:
а) паблік рілейшнз
б) пабліситі
в) рекла ма
г) стимулювання збуту
д) персональний продаж

Що з наве деного є прикладом стимулювання збуту :
а) купони
б) лотереї
в) сезонні знижки
г) безкоштовні зразки продукції
д) ус е перера ховане вище

На Вас впливає __________, коли Ви в магазині побутової хімії пред’являєте продавцю купон, який дає Вам право
отримати знижку 20% на пральний порошок Ariel:
а) реклама
б) стимулювання збуту
в) зв‘язки з громадськістю
г) пабліситі
д) персональний продаж

Стимулювання збуту недоцільно використовувати як єдиний засіб кампанії просування, тому що:
а) заходи зі стимулювання збуту є зана дто дорогими
б) заходи зі стимулювання збуту мають дуже обмежене охоплення
в) з цього приводу існують законодавчі обмеження
г) здобутки від заходів зі стимулювання збуту часто є тимчасовими і продажі знижуються, коли ці заходи завершуються
д) ус е перера ховане вище

Якому із засобів просування властиві такі не доліки, як короткот ривалість дії, втрата ефе ктивності з ча сом, легкість
копіювання з боку конкурентів :
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг

Підприємство, що займається дистри буцією продуктів харчування, в ході структурного
аналізу продаж за попередні місяці встановило, що обсяг збуту по д еяких товарних
пози ціях суттєво нижчий від прогнозованого Це призводить до того, що даний товар
затримується на складі Який складник комплексу просування доцільно використати
підприємству для пришвидшення продажу цих товарів :

а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг

В магазині модного одягу, розташованого в цент рі міс та, ст аном на кінець лют ого місяця зберігаєт ься певна кількість
товару цьогорічної зимової колекції Я кий складник комплексу просування доцільно викорис тати для стимулювання продажу
цієї продукції :
а) засоби рекла ми
б) заходи стимулювання збут у
в) зас оби пабліситі
г) засоби персонального продажу
д) будь-що з перерахованого вище, оскільки усі справляють однаковий вплив на покупців в даній ситуації
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Який складник просування є особливо ва жливим для покупців товарів промислового призначення :
а) реклама
б) персональний продаж
в) пабліситі
г) стимулювання збуту
д) спонсорство
Фармацевтичне підприємс тво вивело на ринок новий лікарський препарат, який допомагають зменшити загальні симптоми
алергії Рекламу цих ліків у журналах та у спеціалізованих медичних виданнях першочергово потрібно використ ат и для:
а) нагадування покупцям про те про існування товару
б) збільшення рівня поінформованості споживачів про товар
в) диференціа ції продукту від інших лікарс ьких засобів
г) інформаційного забезпечення стратегії проникнення у розподілі товару
д) інформа ційної підтримки страт егії “збирання вершків”
На якій стадії життєвого циклу товару Ва шою метою просування було б переконання споживача купити саме ваш товар, а
не товари-конкуренти :
а) впровадження
б) зростання
в) інкубація
г) занепад
д) зрілість
На якій стадії життєвого циклу товару споживачам та посередникам одночасно доцільно пропонувати знижки та купони
задля підтримування їхньої лояльності :
а) впровадження
б) зростання
в) зрілість
г) інкубація
д) занепад
Товар знаходиться на ст адії зрілості свого життєвого циклу Виробник, що здійснює продаж цього товару, найбільш
ймовірно використав би рекламу за для:
а) інформування потенційних покупців про товар
б) диференціації товару від торгових марок конкурентів
в) налагодження комунікації з посередниками
г) формування позитивного іміджу всієї товарної категорії
д) нагадуванню покупцям про іс нування товару

На якій стадії життєвого циклу товару бюджет просування мінімальний :
а) зроста ння
б) “збирання урожаю”
в) зрілість
г) занепад
д) впровадження
На початковому етапі прийняття ріш ення про купівлю споживачем ва жливим для компа нії є:
а) формування обізнаності про товар
б) бажання споживача отримати більше інформації про певні характеристики товару
в) формува ння ставлення споживача до певних характеристик товару
г) спонукання споживача до пробної купівлі
д) спонукання споживача до постійного використання товару
Кінцевою метою впливу компанії на споживача при прийнятті ним рішення про купівлю є:
а) формування обізнаності про товар
б) бажання споживача отримати більше інформації про певні характеристики товару
в) формува ння ставлення споживача до певних характеристик товару
г) спонукання споживача до пробної купівлі
д) спонукання споживача до постійного використання товару
Група поте нційних покупців та тих, хто впливає на прийняття рішення про купівлю, називається:
а) цільовий вибір
б) цільова аудиторія
в) обрана аудиторія
г) перспективна аудиторія
д) медіа-аудит орія
Напрямок інформаційного впливу програ ми просування - це :
а) працівники компанії
б) дифузори
в) рекла мні агенції
г) медіа- конвергенти
д) цільові аудиторії
Перша стадія в ієрархії впливів на споживача – це :
а) інтерес
б) інформова ність
в) прийняття
г) оцінка
д) дифузія

__________ – це процес передачі повідомлення, який передбачає наявність шести с кладників: джерела ( відправника) ,
повідомлення, каналу комунікації, отримувача, а також кодування і декодування:
а) канал комунікації
б) діалог
в) комунікація
г) кодування
д) зворотний зв‘язок
Комплекс просування включає __________, персональний продаж, стимулювання збуту, зв‘язки з громадськістю та прямий
маркетинг:
а) канал комунікації
б) комунікаційну мережу
в) комплекс маркетингу
г) рекламу
д) медіа-се редовище
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Комунікація – це процес переда чі повідомлення, який передбачає наявність шести складників: джерела (відправника) ,
повідомлення, __________, отримувача, а також кодування і декодува ння:
а) відправник
б) ка нал комунікації
в) товарний знак
г) салоган
д) комерційна пропозиція
Ga rinier розробила ре кламу для свого продукту – фарби для волосся під одноіменною торговою маркою З точки зору
комунікаційного процесу __________ інформації у рекламі цього продукту є компанія " Garinier", його виробник:
а) каналом комунікації
б) повідомленням
в) особою, що декодує
г) джерелом (відправником)
д) отримувачем (адреса том)
А кція зі стиму люва ння збут у ТМ чіпсі в "Лю кс" ("Kr aft Foods") суп роводжув алась
а) ві дп ра вник (дж ере ло )
р ек ла мною п ідтр имкою З т очки зор у пр оцесу ко муніка ції _ ____ ___ __ у ре кл амі чіп сів
б) п ові домл ення
" Лю кс" інформ ува в (…) про дет ал і а кції, п ідкр е слю вав (…) п ро пе рев аги саме цієї т о рго вої в) о триму вач (адреса т)
ма рк и чіп сів :
г) від пр ав ник
д) звор от ний зв‘ язок
Повідомлення передається за допомогою засобів __________, т аких як реклама в ЗМІ , інструменти зв‘язків з
громадс ькістю, безпосе редній контакт із збутовим персоналом та ін :
а) пристрою кодування
б) програми просування
в) каналу комунікації
г) петлі прямого зворотного зв‘язку
д) пабліситі та програми PSA

5

На сеансі “мозкового штурму” при розробці рекламної концепц ії для нових ліків, що
понижують рі вень холестерину, члени відділу маркетингу фармацевтичної компанії
зійшлися на тому, що вигоди цього товару‐новинки найкраще підкреслити за допомогою
порі вняння з препаратами, які вже пред ставлені на ринку З точки зору змісту поняття
комунікаційного процесу трансформація цієї ідеї у рекламну кампанію – це приклад:

а) створення зацікавленості
б) зворотного зв’язку
в) декодування
г) перешкод
д) кодування

4

Коли Procter & Gamble придбала бренд Old Spice у 1990 році, вона планувала
здійснити перепозиціонування цього бренду Рекламна концепція, яку розробляла P & G,
передбачала переорієнтацію з категорії осіб старшого віку до вікової групи 17‐34 років З
точки зору змісту поняття комунікаційного процесу кодування повідомлення найбільш
ймовірно створювалося б його:

а) каналом комунікації
б) медіа‐середовищем
в) особою, що декодує
г) джерелом (від правником)
д) отримувачем (ад ресатом)
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Декодування – це процес:
а) отрима ння повідомлення в рамках спільного поля пізна ння
б) отримання повідомлення, що, в подальшому, потребує пошуку додаткової інформації
в) тра нсформації відправником певної абстрактної ідеї у набір символів
г) перетворення отриманого повідомлення з набору символів і образів у певну ідею
д) створення спільного поля пізнання
Комунікаційний потік, спрямований від отримувача до джерела інформації, який свідчит ь, що повідомлення було
пра вильно декодовано і сприйнято, має назву:
а) кодування
б) відповідь отримувача
в) зворотний зв‘язок
г) цикл інформаційного обміну
д) повідомлення

Гасло рекламної кампанії авіакомпанії "Delta", мет ою якої є інформування потенційних с поживачів про відкриття нового
рейсу із сполучення м "Київ-Нью-Йорк" звучить я к: "Відтепер літайте рейсом "Київ-Нью-Йорк" без посадок" З точки зору
змісту поняття комунікаційного процесу таке некоректне формулювання рекламного тексту є прикладом:
а) комунікаційного бар‘єру
б) відмінностей у полях пізнання джере ла та адресата комунікаційного процесу
в) зворотного зв‘язку
г) перешкод
д) критичного пара метру кодування

Торговий агент компанії‐виробника облад нання для важкої пром исловості,
працювала на виставковому стенд і своєї компанії на міжнародній виставці‐ярмарку в
Японії Упродовж першого виставкового дня вона помітила, що певна кількість
потенційних покупців з різних країн, як здавалося, мали труднощі, слід куючи за ї ї
поясненням и щод о характеристик продукції Ч инник, який від ігравав негативну роль у
побу дові ефективної комунікац ії, м ожна сформулювати як:

63

1
64

3
65

4

а) п ер е дач у
б) обгов оре ння
в) декодува ння
г) кодув ання
д) зво ротний зв‘ язок

Щороку рекламодавці витрачають сотні мі льйоні в гривень на телевізійну рекламу Таким чином
вони сподіваються утримати існуючих та залучити нових споживачів до купівлі своєї продукції
(послуг) Од нак, часто телеглядачі схильні розгляд ати рекламний блок на телебаченні як перерву,
під час якої можна встигну ти зробити якусь домашню роботу або ж просто – переглянути те, що
показують на інших каналах Таким чином, витрачаючи значні кошти за розм іщення реклами на
телебаченні, компанія не отримує від них очікуваної ефекту Схильність споживачів і гнорувати час
на телебаченні, відведений на рекламу –__________, що гальмує ефективну комунікацію:

а) перешкоди
б) культу рний шок
в) втома
г) складнощі процесу укладання
угоди
д) низький рівень техні чних знань
а) зворотного зв‘язку
б) неефективної реклами
в) перешкоди
г ) неефективного
кодування
д ) неефективного
д екоду вання

Реклама, персональний продаж, зв‘язки з громадськістю, стимулювання збуту і прямий маркетинг є за собами
маркетингових комунікацій, що індивідуально або в с укупнос ті складають __________ фірми:
а) інтегровану рекламу
б) стратегію декодування
в) центр комунікації
г) комплекс марке тингових комунікацій
д) джерело комунікації
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Який з наведених засобів просування має найбільш індивідуальний характ ер :
а) реклама
б) прямий маркетинг
в) зв‘язки з громадськістю
г) стимулювання збуту
д) пабліситі
Яким зі скла дників комплексу просування характеризується високими абсолютними витратами при низькій ефект ивності
зворотного зв’язку :
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг
New Balance нещодавно витратила 13 мільйонів доларів на сплату за час на телебаченні та місце в обраних журналах для
просування свого с портивного взут тя Яку форму маркетингової комунікації вона використовувала :
а) зв‘язки з громадськістю
б) персональний продаж
в) пабліситі
г) стимулювання збуту
д) реклама
Який зі скла дників комплексу просування має перевагу, що дозволяє продавцю побачити та/або почути реакцію
пот енційного покупця на повідомлення :
а) реклама
б) персональний продаж
в) зв‘язки з громадськістю
г) стимулювання збуту
д) пабліситі

Яке з наве дених тве рджень описує недолік, що асоціюється з пе рсональним продажем :
а) презентація в значній мірі обмежує можливості зворотного зв‘язку
б) персональний продаж характеризується високим показником нецільового охоплення аудиторії
в) ефективність комунікації залежить від конкретного продавця
г) продаве ць, який планує провести презентацію не може обирати аудиторію, перед якою вона проводитиметься
д) персональний продаж – це засіб регулювання взаємовідносин між компанією та органами державної влади

Персональний продаж – це:
а) комунікаційний потік, спрямований від одержувача до джерела інформації, який с відчить, що повідомлення було правильно
декодовано і сприйнято
б) короткочасні заходи, спрямовані на заохочення споживачів до придбання товару
в) неособиста, опосере дковано оплачувана форма розповсюдження позитивної інформації про фірму та її товари і послуги
г) будь-я ка платна форма неособистого предс тавлення організації, товару чи ідеї від імені конкрет ного замовника
д) двосторонній потік комунікації між продавцем і покупцем, що має на меті вплинути на рішення про покупку, яке приймає
одна особа чи група осіб

Двосторонній потік комунікації між продавцем і покупцем, що має на меті вплинути на ріше ння про покупку, яке приймає
одна особа чи група осіб - це:
а) с тимулювання збуту
б) пабліситі
в) рекла ма
г) зв‘язки з громадськістю
д) персональний продаж

__________ – складник системи маркетингових комунікацій покликаний впливати на погляди, ста влення й переконання
споживачів, потенційних клієнтів, акціонерів, співробітників та інших зацікавлених груп щодо компаній та її продукт ів чи
пос луг:
а) с тимулювання збуту
б) пабліситі
в) рекла ма
г) public Rela tions
д) персональний продаж

Коли компа нії використовують для просування своїх товарів такі інструменти, як "маркетинг подій", лобіювання та
щорічні звіти та прес-релізи про власну діяльність, вони використовують:
а) рекламу
б) стимулювання збуту
в) прямий маркетинг
г) рublic Rela tions
д) персональний продаж
Коли компа нії використовують для просування своїх товарів такі інструменти, як прес-конференції та спонсорство, вони
використовують:
а) рекламу
б) стимулювання збуту
в) прямий маркетинг
г) рublic Rela tions
д) персональний продаж
__________ – це неособиста, опосередковано оплачувана форма розповсюдження позитивної інформації про фірму та її
товари і послуги:
а) реклама
б) пабліситі
в) прямий маркетинг
г) соціальна реклама
д) персональний продаж

Місцева радіостанція транслює іс торію про те, як співробітники одного з банків вийшли на добровільну толоку, метою якої
було прибирання міського парку до дня міста Оскільки за цю подачу інформації банк нічого не сплачував, він отримує вигоду
від:
а) пабліситі
б) реклами
в) прямого маркетингу
г) персона льного продажу
д) соціальної реклами

__________ часто може мати форму редакційної статті, суспільно значущої події чи певного інформаційного приводу:
а) реклама
б) персональний продаж
в) продакт плейсмент
г) пабліситі
д) комунікація
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Складніст ь __________ – це недолік пабліситі:
а) довіри
б) контролю
в) охоплення аудиторії
г) інтуїтивного мислення
д) творчості
Коли в телевізійній передачі із залученням пересічних споживачів здійснюють оцінку якості товарів-конкурентів, це є
прикладом:
а) прямого продажу
б) пабліситі
в) рекла ми
г) прямого маркетингу
д) персонального продажу
Який зі скла дників комплексу просування, за умови його тривалого використання, може викликати сумніви у споживачів
щодо якості т овару :
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг
Якому із засобів просування властиві такі не доліки, як короткот ривалість дії, втрата ефе ктивності з ча сом, легкість
копіювання з боку конкурентів :
а) реклама
б) персональний продаж
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямий маркетинг

Крафт Фудз Україна у кампанії з просу вання ТМ чіпсів "Люкс" заохочувала споживачів
від правляти SMS‐повідомлення з кодами з вклад ишів, знайдених у пачках чіпсів В
подальшому, на підставі надісланих повідомлень проходив розіграш заохочувальних
призів, таких як МРЗ‐плеєри iPod та ноутбуки Mac‐Book Підхід, застосований у описаній
вище кампанії з просування, слід віднести до засобів:
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а) реклами
б) персонального продажу
в) стимулювання збуту
г) пабліситі
д) прямого маркетингу

Аналіз імітованих покупок — це
а) метод, заснований на максимально повній імітації умов покупки товару, але без можливості зробити таку покупку реально
б) метод, заснований на включенні ціни в опис товару як одного з його основних параметрів
в) графік, що показує, яка частка ге неральної сукупності покупців погодиться придбати товар при тому або іншому рівні ціни
г) метод, що дозволяє оцінити чутливість до рівня ціни або інших властивостей това ру шляхом декомбінації ціни на величини
цінності, що додається покупцем окре мим властивостям товару
д) спостереження, в ході якого досліджуються не всі одиниці ге неральної сукупності, а лише їх частина, відібрана на основі
певних принципів

Бартер - це практика обміну товарів і послуг на інші товари і послуги, а не на
а) цінніс ть
б) сприйняття
в) гроші
г) обіцянки
д) тарифи

Вільні ціни
а) розробляються відповідними державними органами та затверджуються Управлінням з питань цінової політики при
державній адмініс трації
б) вст ановлюються федеральними або регіональними органами ціноутворення, що функціонують при відповідних виконавчих
органах влади
в) формуються на підприємстві та затверджуються його керівництвом
г) немає вірної відповіді
д) всі відповіді вірні

Визначте, який з наступних не є одним з ета пів в проце сі ціноцт ворення
а) встановити прейскурантну або базову ціну
б) оцінити точку беззбитковості
в) визначити цілі і обмеження ціноутворення
г) оцінити попит і виручку від продажу
д) застосування спеціальних поправок щодо базової або прейскурантної ціни
Вартість торгівельної послуги залежить від т аких чинників
а) якості нада них послуг
б) кількості наданих послуг
в) попиту на послуги
г) терміновості надання пос луг
д) вартості тарифів на паливо, електроенергію

Встановлення первісної ціни на тому максимально високому рівні, що готові прийняти споживачі, дійсно зацікавлені в
даному товарі, - це
а) ціноутворення „зняття вершків”
б) ціноутворення проникнення на ринок
в) ціноутворення за принципом цінової лінії
г) ціноутворення за принципом неокруглених цін
д) престижне ціноутворення

Відпускна ціна підприємства – це
а) витрати підприємства
б) витрати підприємства та прибут ок
в) витрати підприємства та торгівельна надбавка
г) витрати підприємства та податок на додану вартість
д) прибуток та податок на додану вартість
В Україні діють такі ціни на споживчі товари
а) фіксова ні
б) регульовані
в) вільні
г) фіксовані і регульовані
д) регульовані та вільні
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В умовах ринку маркетингова діяльність підприємства при реалізації продукції базується на використанні таких основних
цін
а) вихідна ціна
б) остаточна ціна
в) ціни пропозиції
г) ціни реаліза ції
д) всі відповіді правильні

В основі витратного підходу лежать
а) доходи, отримані від реалізації продукції
б) маржиналь ний прибуток
в) витрати на виробництво та реалізацію продукції
г) подат кові збори та платежі
д) експертні оцінки
Витратний підхід у ціноутворенні порівняно з ціннісним є
а) більш простий і на перший погляд досить надійний
б) більш складний і досить ненадійний
в) більш простий і нена дійний
г) більш складний, але надійний
д) немає правильної відповіді
Вибір методу ціноутворення залежить від
а) зовнішніх і внутрішніх фа кторів
б) маркетингової стратегії підприємства
в) ме кламної компанії підприємс тва
г) політичних факторів
д) немає правильної відповіді
В умовах ринкової економіки ціна відіграє дестабілізуючу роль, якщо попит
а) перевищ ує пропозицію
б) дорівнює пропозиції
в) ме нший за пропозицію
г) всі відповіді правильні
д) немає правильної відповіді
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Вол одим ир Кузнєцов володіє т а упра вл яє ро зважал ьним ко мп ле ксом Й о го п остійні
вит рат и скл адают ь 6 0 250 грн /міс Серед ній р ахуно к, який опла чує ться йо го відв ідувач ами,
скл ада є 4 5 г рн З них п рибл изно 20 грн п р ип адає на змінні витра ти
Визначити т о чку бе ззбитков ост і (то чку по крит тя) при к ілько сті відвідувачів , за яких
ва лова в иру чка буде пок риват и зага ль ні вит р ат и

а) 4 200 чол
б) 5 5 00 чол
в) 2 410 чол
г) 35 00 чол
д) 21 00 ч ол

Васил ь П е тр е нко воло діє т а уп р авля є рест ор аном Й ого пост ійні в итра ти склад ають 10 5 00
дол /мі с Сер е дній рахуно к, який оп л ачу ється йо го ві двідув ачами, склада є 7 д ол З них
приблизно 2, 80 дол п р иход ит ься на змі нні витра ти Ск ільки відвідува чів пов инен о бслужити
Пет ренко дл я от римання п рибут ку (до оп одат кув ання) в р озм ір і 4 20 0 до л в міся ць?

а) 4 500 чол
б) 5 5 00 чол
в) 3 500 чол
г) 30 00 чол
д) 25 00 ч ол

Головним завданням експериме нта льних покупок в умовах лабораторії є
а) с короче ння витрат
б) запобіга ння витоку інформації до конкурентів
в) скорочення витрат часу
г) вірні відповіді a) і б)
д) немає правильної відповіді
Гранична корисність товару — це
а) додаткова корисність, яку забезпечує споживання додаткової одиниці блага
б) частина собівартості продукції виробника
в) сума граничних корисностей, що досягається при с поживанні певної кількості одиниць на явного блага
г) встановлення цін таким чином, щоб отримати прибуток, що складає необхідну частку від обсягу продажів
д) невелике підвищення ціни з метою захис ту від втрати прибутку внаслідок впливу факторів зовнішнього середовища
До ета пів життєвого циклу товарів не відноситься
а) е тап розробки і впровадження
б) етап зростання
в) етап зрілості
г) етап спаду
д) немає правильної відповіді
До напрямів діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою впливає цінова політика, належать
а) встановлення бажаних відносин між підприємством і споживачами продукції
б) удосконалення структури виробництва
в) стимулювання проце су реалізації продукції
г) всі відповіді правильні
д) немає правильної відповіді
Для товару, виробництво якого скорочується або взагалі припиняється, за стосовується така страт егія
а) гнучкої ціни
б) сегмента ринку
в) довгострокової ціни
г) ціноутворення на товари, зняті з виробництва
д) лідера на ринку
До собівартості не входить такий елемент
а) вартість сировини та матеріалів
б) витрати на підготовку кадрів
в) премії за підсумками робот и за рік
г) транспортні витрати
д) адміністра тивні витрати
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До біржової зараховують ціну
а) постійну
б) котирувану
в) CIF
г) FOB
д) FAS
До функцій ціни не належить
а) облікова
б) стимулююча
в) розподільча
г) зба лансовувавс я попиту та пропозиції
д) комплексна
До факторів макросередовища не належить
а) е тап життєвого циклу товару
б) рівень попит у
в) діяльність посередників
г) вплив контактних аудиторій
д) правові обмеження
До факторів мікросередовища не належить
а) е тап життєвого циклу товару
б) стан конкуренції
в) затрати на виробництво й реалізацію
г) мета діяльності підприємства
д) нема правильної відповіді
До ціле й цінової маркетингової політики не належить
а) наявність значної кількості фірм, таємна угода між якими практично неможлива
б) швидке отримання готових грошей від продажу товарів з метою відшкодування витрат
в) завоювання відповідної частки ринку для власних товарів
г) створення відповідного уявлення (іміджу) про фірму
д) досягне ння певного обсягу продажу
До маркетингового аспекту діяльності підприємства не відносяться питання, що стосуються
а) с фери діяльності підприємства
б) нарахування за робітної плати кадровому потенціалу
в) характеру та особливостей загальних цілей
г) ролі маркетингу в системі підприємницької діяльності
д) корпоративної культури
До функцій цінової політики підприємства не нале жить
а) вра хування потреб споживачів
б) визначення цілей і завдань
в) ме ханізм одержання підприємством прибутку
г) механізм формування попиту на продукцію
д) планування вибіркового спост ереження
Дослідження агрегованих даних про продажі – це
а) обробка й аналіз зведеної інформації про динаміку продаж товарів визначеної марки, отриманої або з власної звітності
фірми, або з баз даних, сформованих спеціальними службами з вивчення ринку
б) обробка й аналіз інформації про динаміку покупок спеціальним чином відібраної групи покупців
в) відібрана на основі с татистичних процедур репрезе нтат ивна група покупців, що за плату або безкоштовно ведуть щоденний
повний облік усіх своїх покупок і надають інформацію статистичним органам або дослідницьким фірма м
г) обробка й аналіз інформації, зібраної спеціаль ним чином у відібраному магазині (або іншому центрі продаж)
д) немає правильної відповіді

До методів, які ґрунтують ся на аналізі фактичних даних про покупки відносять
а) дослідження агрегованих даних про прода жі
б) вивчення панельних даних
в) аналіз даних, от риманих при обстеженні магазинів
г) вірні відповіді б) , в)
д) праильні відповіді а) , б) , в)
Дилерс ька знижка – це
а) знижка, яка надається під час продажу товару на експорт або при подальшому вивезенні його з кра їни
б) знижка, яка надається пос ередникам зі збуту, покриває витрат и дилера та забезпечує отримання пе вного прибутку
в) знижка, яка надається постійним покупцям, а також покупцям, в яких продавець найбільше зацікавлений
г) знижка , яка надається членам націона льних і міжнародних дисконтних клубів на послуги т а товари
д) знижка, яка надається покупцеві за придбання товару в період відсутності основного попиту на нього
До економічних ме тодів державного регулювання цін не належать такі
а) нас ичення ринку споживчими товарами
б) вст ановлення дотацій виробникам окремих видів товарів
в) надання податкових пільг
г) система кредитування підприємств
д) державна інвес тиційна політика
До ета пів життєвого циклу товарів не відноситься
а) е тап розробки і впровадження
б) етап зростання
в) етап зрілості
г) етап спаду
д) немає правильної відповіді
До функцій цінової політики підприємства не нале жить
а) вра хування потреб споживачів
б) визначення цілей і завдань
в) ме ханізм одержання підприємством прибутку
г) механізм формування попиту на продукцію
д) планування вибіркового спост ереження
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Залежно від впливу держави ціна не може бути
а) фіксова ні
б) контрольовані
в) регульовані
г) вільні
д) немає правильної відповіді
Залежно від економічного обороту ціна може бути
а) оптова, роздрібна
б) оптова, роздрібна, змішана
в) фіксована, регульована, вільна
г) загальна , спеціальна
д) немає правильної відповіді
Залежно від особливостей комерційного контракту ціна може бути
а) оптова, роздрібна
б) вільна, фікс ована, регульована
в) рухома, тверда, ковзна, ціна з наступною фіксацією
г) загальна , спеціальна
д) немає правильної відповіді
Залежно від впливу держави ціна може бути
а) оптова, роздрібна
б) вільна, фікс ована, регульована
в) рухома, тверда, ковзна, ціна з наступною фіксацією
г) загальна , спеціальна
д) немає правильної відповіді
Залежно від особливостей процесу просування продукції до споживача всі ціни можна поділити на
а) оптова ціна підприємства
б) оптова ціна промисловості
в) роздрібна ціна
г) всі відповіді правильні
д) немає вірної відповіді
За якою ознакою ціни не класифікуються
а) залежно від впливу держави
б) залежно від сфери діяльності
в) залежно від економічного обороту
г) залежно від собівартості продукції
д) немає жодної вірної відповіді
За часом дії ціни класифікують як
а) довгострокові, короткострокові, поточні, ковзні, гнучкі, сезонні
б) міжнародні, зага льнодержа вні (єдині) , регіональні та зональні
в) оптова ціна підприємства, оптова ціна промисловості, роздрібна ціна
г) оптові, роздрібні та закупівельні ціни
д) немає жодної вірної відповіді
За територією дії ціни класифікують як
а) довгострокові, короткострокові, поточні, ковзні, гнучкі, сезонні
б) міжнародні, зага льнодержа вні (єдині) , регіональні та зональні
в) оптова ціна підприємства, оптова ціна промисловості, роздрібна ціна
г) оптові, роздрібні та закупівельні ціни
д) немає правильної відповіді
Залежно від особливостей процесу просування продукції до споживача ціни можна поділити на
а) довгострокові, короткострокові, поточні, ковзні, гнучкі, сезонні
б) міжнародні, зага льнодержа вні (єдині) , регіональні та зональні
в) оптові ціни підприємства, оптові ціни промисловості, роздрібні ціни
г) оптові, роздрібні та закупівельні ціни
д) немає правильної відповіді
Залежно від порядку відшкодування транспортних витрат ціна може бути
а) оптова, роздрібна
б) вільна, фікс ована, регульована
в) рухома, тверда, ковзна, ціна з наступною фіксацією
г) єдина ціна, зона льна ціна, ціна базисного пункту
д) немає правильної відповіді
Залежність ціни від попиту
а) різна для різних видів цін
б) змінюється на різних ринкових сегментах
в) порівняно легко визна чаєть ся на промисловому ринку
г) усе вищ е перераховане
д) немає правильної відповіді
За визначенням К М аркса, ціна це
а) бар'єри, які треба перебороти, щоб досягти ціле й фірми
б) аналіз рівня прибутку
в) розрахунок беззбитковості
г) грошовий вираз вартості товару
д) собівартість торгівельного підприємства
Зміст функції ціни як засобу розміщення виробництва полягає у
а) переміщенні капіталу з одних галузей в інші, де прибутковість більша
б) впливі ціни на пропозицію та споживання різних товарів
в) виявлені зв'язку між категоріями попиту та пропозиції на ринку
г) розмірі витрат суспільної праці
д) величині вартості потреби суспільства в товарі
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Загальна корисність — це
а) встановлення цін таким чином, щоб отримати прибуток, що складає не обхідну частку від обсягу продажів
б) невелике підвищення ціни з метою захис ту від втрати прибутку внаслідок впливу факторів зовнішнього середовища
в) сума граничних корисностей, що досягається при с поживанні певної кількості одиниць на явного блага
г) частина собівартості продукції виробника
д) прирощена корисність, яку забезпечує с поживання додаткової одиниці блага
Залежно від особливостей продукції та ринкових умов розрізняють такі види контрактної ціни
а) т верда, або фіксована ціна, що визначається на момент підписання контракт у остаточно
б) ціна з наступною фіксацією, яка встановлюєтьс я за узгодженням сторін у визначений контрактом ча с
в) рухлива ціна, яка попервах фіксується в контра кті, але при зміні договірних умов може бути переглянута
г) змінна ціна, що встановлюється на момент виконання контракту і являє собою скориговану базисну ціну відповідно до зміни
рівня витрат на виробництво за період виконання контракту
д) всі відповіді правильні
Залежно від особливостей формування ринкових відносин між підприємством, споживачами продукції та конкурентами всі
маркетингові цілі підприємства можна згрупувати за двома основними напрямами
а) продукція, яку бажаємо реалізувати та ринки, на яких хочемо реа лізовувати продукцію
б) продукція конкурентів та потенційні ринки
в) ма ркетингове середовище підприємства
г) всі відповіді правильні
д) немає правильної відповіді
Згідно з якою теорією у процесі формування ринкової ціни на підприємстві гранична корисність продукції для споживача
враховується в більшій мірі, ніж рівень витрат на виробництво та реалізацію продукції
а) неолібералістська теорія
б) теорія нетрудової вартості
в) кейнсіанська теорія
г) меркантилістська теорія
д) немає правильної відповіді

За яких умов для визначення рівня цін актуально обирати «с трат егію наслідування лідера»
а) чистої конкуренції
б) монополії
в) олігополістичної конкуренції
г) монополістичної конкуре нції
д) немає правильної відповіді
„Заморожування цін” – це
а) це - збереження існуючого рівня цін або заборона їх підвищення
б) це - підвищення існуючого рівня цін не більше ніж на 10%
в) це - мінімальних закупівельних цін з урахува нням всіх податків і відрахувань
г) це - вста новлення мінімальних і ма ксималь них цін, граничного рівня рента бельності
д) немає правильної відповіді
З обліком того, які фактори впливають на криву попиту, що з нижчепереліченого є правдивим твердженням
а) у міру того, як приступність близьких товарів-замінників зростає, попит на товар збільшується
б) у міру того, як зростають реальні доходи покупців, попит на товар зростає також
в) у міру т ого, як ціна близьких т оварів-замінників зростає, попит на товар скорочується
г) зміна смаків покупців впливає на формування попиту на товар
д) ус і з перерахованого вище є правиль ним
Інтереси фірми, що визначають роль ціни в маркет ингових і стратегічних планах організації, називаються
а) цінніс ні ціни
б) співвідношення ціна-цінність
в) рівняння ціни
г) обмеження ціноутворення
д) мети ціноутворе ння
Інфляція впливає на ціни так
а) ціни підвищуються
б) ціни знижуються
в) ціни не змінюють ся
г) не впливає на зміни цін
д) ціна коливається

Корпоративна місія підприємства
а) в деталізованій формі відображає його статус
б) допомагає визначити головні орієнтири для ма ркетингових цілей та стратегії його поведінки в умовах ринку
в) фокусує завдання підприємства з точки зору виробництва та реалізації його основної продукції, впрова дження прогресивних
технологій, використання найбільш важливих ринків збут у продукції тощо
г) всі відповіді правильні
д) немає правильної відповіді

Кіль кісні знижки – це…
а) знижки за обсяг купленого товару
б) знижки за купівлю ве ликої кількості товару
в) знижки постійним покупцям
г) знижки в період низького попиту на товар
д) немає правильної відповіді
Максимальна ціна товару вст ановлюється на підста ві
а) витрат, пов'язаних з виробництвом
б) інтенсивнос ті попиту на товар
в) якості виробу
г) мети фірми на ринку
д) відповіді п 1, 3 є правильними
Між ціною та попитом існує така взаємозале жніс ть
а) з підвищенням ціни попит знижується
б) з підвищенням ціни попит підвищується
в) з підвищенням попиту ціна підвищується
г) всі перераховані варіанти
д) ціна не впливає на попит
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Між ціною та пропозицією іс нує така взаємозалежність
а) з підвищенням ціни пропозиція підвищується
б) з підвищенням ціни пропозиція знижується
в) з підвищенням пропозиції ціна знижуєтьс я
г) всі перераховані варіанти
д) ціна не здійснює вплив на пропозицію
Мінова вартість — це
а) власт ивість товару обмінюват ис ь на інший у певних пропорціях
б) бар'єри, які треба пере бороти, щоб досягти цілей фірми
в) різні цінові стратегії для кожного з товарів фірми
г) конкурентні переваги однієї фірми над іншою в сфері ціноутворення
д) фактори, що обме жують діапазон, у якому фірма може встановлювати ціну
Маркет ингові дослідження – це
а) с ис тема тизований процес збору та аналізу об’єктивної інформації з метою прийняття конкретних управлінсь ких рішень
б) метод збору даних, при якому спосте рігається ситуація, що представляє інтерес, та фіксуються важливі факти, дії чи
поведінка
в) спост ереження, в ході якого досліджуються не всі одиниці генеральної сукупності, а лише їх частина, відібрана на основі
певних принципів
г) немає жодної правильної відповіді
д) всі відповіді правильні
Метою державного регулювання цін є
а) забезпечення такого співвідношення між монополією та конкуренцією, яке б не призводило до руйнівних наслідків для
економіки
б) стримування інфляційного підвищення цін через запровадження заходів, які б усували причини його виникнення
в) соціальний захист населення, тобто диференційований підхід до встановлення чи змін роздрібних цін на окремі товари або
пос луги
г) запобігання споживанню соціально шкідливих товарів або тих, щ о можуть загрожувати життю та здоров'ю людини
д) всі відповіді вірні

Маржинальна теорія ціни є різновидом
а) неолібералістської теорії
б) теорії нетрудової вартості
в) кейнсіанської теорії
г) меркантилістсь кої теорії
д) немає правильної відповіді
Маркет ингова діяльність має бути с прямована на задоволення потреб
а) с поживача
б) конкурента
в) держа ви
г) посередника
д) підприємст ва
Місія підприємс тва – це
а) загальна ціль, в якій зосереджені головне призначення підприємства та ціль всієї його діяльності
б) тактична мета підприємства
в) специфічна ціль, яка носить короткостроковий характе р
г) девіз компанії
д) немає правильної відповіді

Метод, орієнтований на аналіз беззбитковос ті та забезпечення цільового прибутку полягає в
а) тому, що виробник орієнтується при встановленні ціни на ціни конкурентів
б) тому, що потрібно знайти ціну, яка б забезпечила вихід підприємства на рівень беззбитковості виробництва
в) тому,що потрібно знайти ціну, яка б забезпечила за встановлених обсягів виробництва і реалізації продукції отримання
фірмою цільового прибутку
г) тому, що потрібно знайти ціну, яка б забезпечила отримання фірмою максимальних прибутків
д) немає правильної відповіді

„М’яке” регулювання не здійснюється че рез
„заморожування цін”
а) встановлення економічних параметрів діяльності галузей монополістів
б) вст ановлення мінімальних і максимальних цін, граничного рівня рентабельності
в) встановлення загальних принципів формування цін („правил гри”)
г) немає правильної відповіді
Між ціною та попитом існує така взаємозале жніс ть
а) з підвищенням ціни попит знижується
б) з підвищенням ціни попит підвищується
в) з підвищенням попиту ціна підвищується
г) всі перераховані варіанти
д) ціна не впливає на попит
Між ціною та пропозицією іс нує така взаємозалежність
а) з підвищенням ціни пропозиція підвищується
б) з підвищенням ціни пропозиція знижується
в) з підвищенням пропозиції ціна знижуєтьс я
г) всі перераховані варіанти
д) ціна не здійснює вплив на пропозицію
Максимальна ціна товару вст ановлюється на підста ві
а) витрат, пов'язаних з виробництвом
б) інтенсивнос ті попиту на товар
в) якості виробу
г) мети фірми на ринку
д) відповіді п 1, 3 є правильними

Мінова вартість — це
а) це властивість т овару обмінюватись на інший у певних пропорціях
б) бар'єри, які треба пере бороти, щоб досягти цілей фірми
в) різні цінові стратегії для кожного з товарів фірми
г) конкурентні переваги однієї фірми над іншою в сфері ціноутворення
д) фактори, що обме жують діапазон, у якому фірма може встановлювати ціну
системоутворюючу
е) немає правильної відповіді
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На підвищення цін впливають такі чинники
а) при віднос но ста біль них дохода х споживачів пропозиція перевищує попит
б) підвищення продуктивності праці
в) неефективне використання капіталу, устаткува ння, робочої сили
г) при відносно стабільних доходах споживачів попит перевищує пропозицію
д) всі відповіді правильні
На зниження ціни впливають такі чинники
а) а жіотажний попит
б) при відносно стабільних доходах споживачів пропозиція перевищ ує попит
в) заробітна плата збільшується швидкими темпами, ніж продуктивність праці та виробництво товарів і послуг
г) низька ефективність використання основного капіталу, ус таткування, робочої сили
д) при відносно стабільних доходах споживачів попит перевищує пропозицію
На процес вибору цінової політики підприємства не має впливу
а) т ип ринку
б) ступінь цінового ризику
в) поведінка конкурентів на ринку
г) динаміка ринкової кон’ юнктури
д) всі відповіді правильні
На ринку всі товари оцінюються за допомогою
а) витрат виробника
б) суспільної вартості товарів
в) сприйняття ціни споживачами
г) оптових націнок
д) сприйняття ціни роздрібними торговцями
Не є перева гами отриманими при коректному формуванні панелі
а) можливість проводити аналіз ринку більш оперативно
б) з'являється можливість оцінити вплив на попит фактичних цін покупки в різних магазинах
в) можна вести аналіз інформації про покупки
г) економія коштів та часу
д) всі відповіді правильні
Обмеження ціноутворення - це
а) бар'єри, які треба перебороти, щоб досягти ціле й фірми
б) конкурентні переваги однієї фірми над іншою в сфері ціноутворе ння
в) різні цінові стратегії для кожного з товарів фірми
г) фактори, що обмежують діапазон, у якому фірма може встановлювати ціну
д) інша назва кривої попиту
Основними причинами появи цінового ризику та можливих збитків від нього є
а) загальне падіння ринкових цін на ринку
б) зниження обсягу товарних потоків у відповідних с егментах ринку
в) зростання витрат на виробництво та реалізацію продукції
г) інфляційні та інші процеси в де ржавній економіці
д) всі відповіді вірні
Олігополія характеризується
а) наявністю значної кількості покупців та продавців будь-якого подібного товару
б) наявністю невеликої кількості продавців, рішення яких віднос но визначення цін та обсягів виробництва взаємопов'язані
в) наявністю значної кількості продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною,
а в широкому їхньому діапазоні
г) наявністю значної кількості фірм, таємна угода між якими практично неможлива
д) немає правильної відповіді

Особливос ті марке тингової діяльнос ті підприємства визначаютьс я
а) лише т ипом існуючого ринку, характером та рівнем попиту
б) типом існуючого ринку, характ ером та рівнем попит у на продукцію, рівнем її конкуре нтоспроможності
в) взаємовідносинами підприємства з партнерами
г) типом існуючого ринку, характером та рівнем попиту на продукцію, рівнем її конкурентоспроможності, взаємовідносина ми
підприємства з конкурентами та с поживачами продукції, іншими чинниками, що характеризують ринок та маркетингове
середовище
д) немає правильної відповіді
Олігополія характеризується
а) наявністю значної кількості покупців та продавців будь-якого подібного товару, при цьому частка кожної фірми на ринку
незна чна і тому жодна з них не здатна істотно вплинути на ціну товару
б) на ринку господарює знач¬на кількість фірм, таємна угода між якими практично неможлива, кожен підприємець не може
передбачити дії інших учасників ринку, працює на свій страх і ризик і с ам визначає необхідну цінову політику
в) наявністю неве ликої кількості про¬давців, рішення яких відносно визначення цін та обсягів вироб¬ ництва взаємопов'язані
г) на ринку існує тільки один продавець (виробник) певної продукції, яка не має близького замінника, за цих обставин
виробник повністю регулює пропозицію товару, а в питаннях ціноут ворення диктує ціну або в змозі істотно впливати на нею
д) немає правильної відповіді

Олігополія характеризується
а) наявністю значної кількості покупців та продавців будь-якого подібного товару
б) наявністю невеликої кількості продавців, рішення яких віднос но визначення цін та обсягів виробництва взаємопов'язані
в) наявністю значної кількості продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною,
а в широкому їхньому діапазоні
г) наявністю значної кількості фірм, таємна угода між якими практично неможлива
д) немає правильної відповіді

Об'єктивність даних можна підвищити, якщо
а) касові вузли в магазинах комп'ютеризовані
б) для покупців-чле нів панелі введені спеціальні розрахункові картки
в) покупці здійснюють покупки тільки в спеціально відібраних магазинах
г) все вище перераховане
д) немає правильної відповіді
Прест ижна ціна вста новлюється на
а) товари пас ивного попиту
б) ексклюзивні товари дуже високої якості та відповідного іміджу підприємства (фірми)
в) товари широкого вжитку
г) на імпортовані товари
д) стратегічну сировину, дорогоцінні метали, продукцію військового призначення

31 липня 2020 р.

Страница 13 из 31

170

3
171

1
172

5
173

4
174

1
175

5
176

2
177

5
178

5
179

2
180

1
181

3
182

4

Повна собівартість – це
а) позавиробничі витрати
б) виробничі витра ти
в) виробнича собівартіст ь і поза виробничі витрати
г) постійні витрати
д) ус і відповіді правильні
Прест ижна ціна вста новлюється
а) на ексклюзивні товари дуже високої якості та відповідного іміджу підприємства
з урахуванням купівельного сприйняття ціннісної значущості продукції с поживаче м, а не реальних витрат підприємства на її
виробництво та реалізацію
б) між виробником і споживачем продукції, між підприємством і посередником
в) федеральними або регіональними органами ціноут ворення, що функціонують при відповідних виконавчих органах влади
г) на приблизно аналогічні види товарів і послуг, які реалізуються різним групам споживачів продукції

При прийнятті рішень стос овно цінової політики щодо ринку можна не володіт и наступною інформацією
а) в яких сегментах ринку продається товар
б) яка місткість ринку
в) які перспективи зростання обсягів продажу
г) який прогноз кон’ юнктури ринку (на період від півроку до двох років)
д) як розробити питання для проведення маркетингових досліджень
При прийнятті рішень стос овно цінової політики щодо державної політики можна не володіти наступною інформацією
а) якою є політика уряду щодо ціноутворення
б) яким є вплив урядової політики на окремі фірми
в) які фірми є основними постачальниками урядових організацій
г) яке співвідноше ння між виручкою від реалізації, прибутком та витратами за товарами, що виробляються фірмою
д) немає правильної відповіді
При прийнятті рішень стос овно цінової політики щодо виробництва й витрат можна не володіти наступною інформацією
а) які обсяги виробництва та складські запаси фірми на поточний момент
б) які витрати відповідають рівням виробництва та складським запа сам
в) як вплине на витрати зміна обсягів виробництва й складських запасів
г) від яких витрат залежить прийняття рішення про ціни
д) який обсяг інформації та методи її збору
Процес узгодження цілей маркетингової цінової політики включає в себе такі етапи
а) визначення бажаного рівня прибутку підприємства, в тому числі і від реаліза ції продукції
б) розрахунок необхідного розміру доходу від реалізації продукції
в) визначення обсягу продажу продукції у грошовому вираженні з орієнтацією на рівень планової ціни
г) визначення цілей ціноутворення з ура хуванням особливостей маркетингового середовища та кон'юнктури ринку
д) всі відповіді правильні

Параметричне позиціонування — це
а) метод, заснований на максимально повній імітації умов покупки товару, але без можливості зробити таку покупку реально
б) метод, заснований на включенні ціни в опис товару як одного з його основних параметрів
в) графік, що показує, яка частка ге неральної сукупності покупців погодиться придбати товар при тому або іншому рівні ціни
г) метод, що дозволяє оцінити чутливість до рівня ціни або інших властивостей това ру шляхом декомбінації ціни на величини
цінності, що додається покупцем окре мим властивостям товару
д) спостереження, в ході якого досліджуються не всі одиниці ге неральної сукупності, а лише їх частина, відібрана на основі
певних принципів

Передумовами використ ання стратегії "зняття вершків" є
а) продаються товари-новинки, захищені патентами
б) попит перевищує пропозицію
в) фірма є монополістом на ринку
г) низька ймовірність швидкої реакції конкурентів
д) всі відповіді правильні
Передумовами використ ання стратегії низьких цін є
а) наявність необхідної кількості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів товарообігу, достатніх для
проходження точки беззбитковост і
б) висока еластичність попиту
в) непривабливість низької ціни для конкурентів
г) скорочення витрат виробництва та обороту при збільшенні обсягів виробництва та збуту цього товару
д) всі відповіді правильні

При цінніс ному підході рівень ціни визначається
а) доходністю підприємства
б) споживчою корисністю продукції і ринковим попитом на неї
в) витратами на виробництво та ре аліза цію продукції
г) експерт ними оцінками
д) маржиналь ним прибутком

При цінніс ному підході до процес у ціноутворення маркетингова діяльність починається і закінчується прагненнями
підприємства вирішити проблеми
а) с поживачів
б) підприємст ва
в) посередників
г) конкурентів
д) держави
При попередньому визначенні маркетингових цілей на підприємстві обсяги виробництва т а реалізації продукції бажано
розглядати
а) у грошовому вира женні
б) у натуральному вираженні
в) як у грошовому вираженні, та к і в натуральному
г) немає правильної відповіді
д) всі відповіді правильні
При визначенні декількох цілей варто домагатися, щоб вони
а) не суперечили одна одній
б) чітко розподіляли відповідальність за досягнення поставлених завдань
в) орієнт ували підприємство на забезпе чення зосередження його сил і засобів на пріоритетних напрямах маркетингової
діяльності
г) всі відповіді правильні
д) немає правильної відповіді

31 липня 2020 р.

Страница 14 из 31

183

1
184

1
185

2
186

2
187

2
188

5
189

3
190

1
191

1
192

3
193

2
194

1
195

1

При реалізації рядової продукції запорукою успіху в борот ьбі з конкурентами є:
а) орієнтація на певне зниження рівня цін
б) орієнтація на певне підвищення рівня цін
в) орієнт ація на стабільність рівня цін
г) орієнтація на різке підвищення рівня цін
д) немає правильної відповіді
Параметричний ряд – це група однорідної за конструкцією та технологією виготовлення продукції (виберіть вірне
продовження)
а) яка ма є однакове або схоже функціональне призначе ння, але відрізняється кількісним рівнем с поживчих характеристик
б) яка має різне функціональне призначення, але схожа кількісним рівнем споживчих характе ристик
в) яка не має функціональне призначення
г) яка має однакове або схоже функціональне призначення та не відрізняється кількісним рівнем споживчих характеристик
д) немає правильної відповіді

Премії – це…
а) грошові заохочення працівникам, що сприяли збільшенню прибутку фірми
б) пропозиції товару за низькою ціною або взагалі бе зплатно як заохоченню за купівлю іншого товару
в) компе нс ація споживачу за купівлю товару за завищеною ціною
г ) пропозиція товару за низькою ціною або взагалі бе зплатно найактивнішим покупцям
д) немає правильної відповіді
Проблемою стратегії проникнення на ринок може бути
а) позитивна реакція споживачів на подальше підвищення цін
б) збитки в процесі впровадження продукту на ринок
в) можливість пройти точку беззбитковості
г) перевищення запланованих прибутків
д) немає правильної відповіді
При закупівлі великих партій товарів (наприклад, при заготівлі овочів) виконується така стратегія ціноут ворення
а) єдиної ціни
б) масових закупівель
в) гнучкої ціни
г) сегмента ринку
д) відшкодування витрат
Передумовами використ ання стратегії "зняття вершків" є
а) продаються товари-новинки, захищені патентами
б) попит перевищує пропозицію
в) фірма є монополістом на ринку
г) низька ймовірність швидкої реакції конкурентів
д) всі відповіді правильні
Покупця, що називає дійсно ту ціну, яка спонукає його зробити покупку даного товару, називають
а) гравець
б) незнайка
в) щирий покупець
г) експерт
д) інтерв’юер

Покупця, що робить покупки імпульсивно і не обмірковує їх серйозно, про відношення до визначеного рівня ціни він не
має відповіді або дає відповідь випадкову, що ніяк не співвідноситься з тим, як він насправді поводиться в магазині, називають
а) незнайка
б) псевдорозтринькува ч
в) щирий покупець
г) інтерв’юер
д) експерт
Покупця, що, називає в якості прийнятної ціну значно нижчу в порівнянні з тією, яку готовий буде заплатит и за цей товар
насправді, називають
а) гравець
б) незнайка
в) щирий покупець
г) експерт
д) інтерв’юер

Покупця, що називає дійсно ту ціну, яка спонукає його зробити покупку даного товару, називають
а) гравець
б) незнайка
в) щирий покупець
г) експерт
д) інтерв’юер

Під взаємоузгодженістю цілей мається на увазі
а) міра зручності використання будь- якої конкретної цілі з іншими цілями як при формуванні маркетингової політики, так і в
процесі маркетингової діяльності підприємс тва
б) відповідність цілей маркет ингу загальним цілям підприємства та узгодженість їх між собою
в) можливість їх досягнення в процесі фактичної діяльності підприємства
г) конкретизація цілей т а виміру їх у кількісній формі
д) немає правильної відповіді

Під комунікативністю цілей мається на увазі
а) міра зручності використання будь- якої конкретної цілі з іншими цілями як при формуванні маркетингової політики, так і в
процесі маркетингової діяль ності підприємс тва
б) відповідність цілей маркет ингу загальним цілям підприємства та узгодженість їх між собою
в) можливість їх досягнення в процесі фактичної дія льності підприємства
конкретизація цілей та виміру їх у кількісній формі
г) немає правильної відповіді
д) на розвитку світового ринку

П ри до слі д женні сут ності та ро лі р инко во ї ціни в у мо вах м ар кетинго во ї діяльності пі дприєм ства основна увага
акценту ється
а) на про цесі ку пів лі-пр од ажу та товарном у обм іні
б ) на валю тних операці ях
в) на держ авно му р егул ю ванні
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Під реальніс тю цілей мається на увазі
а) міра зручності використання будь- якої конкретної цілі з іншими цілями як при формуванні маркетингової політики, так і в
процесі маркетингової діяльності підприємс тва
б) відповідність цілей маркет ингу загальним цілям підприємства та узгодженість їх між собою
в) можливість їх досягнення в процесі фактичної діяльності підприємства
г) конкретизація цілей т а виміру їх у кількісній формі
д) немає правильної відповіді

Серед методів державного регулювання цін до адміністративних зараховують метод
а) встановлення податкових пільг
б) насичення ринку товарами
в) встановлення граничного рівня торгівельної надбавки
г) встановлення фіксованих цін
д) всі перераховані
Спільною властивістю всіх товарів є
а) позавиробничі витрати
б) виробничі витра ти
в) праця, що була затрачена на їх виготовлення
г) тип конкурентного ринку
д) всі відповіді правильні

Стратегія "зня ття вершків" передбачає
а) максима льно високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін
б) вст ановлення низьких цін на товари з метою проникне ння на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім
— підвищення ціни на товари
в) орієнт ацію у визначенні ціни на ціну фірми-лідера
г) встановлення на продукт трохи нижчих цін, ніж у конкурентів
д) вст ановлення діапазону цін на кілька товарів або кількох категорій товару та ким чином, щоб їхній ряд, був достатньо
дифе ренційований
Стратегія шикування цін передбачає
а) максима льно високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін
б) вст ановлення низьких цін на товари з метою проникне ння на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім
— підвищення ціни на товари
в) орієнт ацію у визначенні ціни на ціну фірми-лідера
г) встановлення на продукт трохи нижчих цін, ніж у конкурентів
д) вст ановлення діапазону цін на кілька товарів або кількох категорій товару та ким чином, щоб їхній ряд, був достатньо
дифе ренційований
Стратегія переважних цін передбачає
а) максима льно високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін
б) вст ановлення низьких цін на товари з метою проникне ння на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім
— підвищення ціни на товари
в) орієнт ація у визначенні ціни на ціну фірми-лідера
г) встановлення на продукт трохи нижчих цін, ніж у конкурентів
д) вст ановлення діапазону цін на кілька товарів або кількох категорій товару та ким чином, щоб їхній ряд, був достатньо
дифе ренційований

Стратегії пільгових цін і дискримінаційних цін є різновидом
а) с тратегії диференційованих цін
б) стратегії переважних цін
в) страт егія наслідування лідера
г) стратегія цінового лідера
д) стратегія проникнення
Спектр завдань аналізу беззбитковості включа є визначення
а) точки беззбитковості
б) показника безпеки
в) кількості одиниць продукції, яку слід продати для отримання запланованого прибутку
г) цін, розрахованих на основі витрат (граничної ціни ціни беззбитковості цільової ціни)
д) всі відповіді правильні
Стратегія проникнення передбача є використання
а) високих цін
б) помірних цін
в) низьких цін
г) завищених цін
д) немає правильної відповіді
Ситуація на конкурентному ринку, у якій де кілька продавців чутливо реагують на ціни один одного, називається
а) чиста монополія
б) олігополія
в) монополіст ична конкуренція
г) чиста конкуренція
д) не підходить жодне з вищенаве дених визначень

Ситуація на конкурентному ринку, у якій ба гато продавців ведуть боротьбу між собою за допомогою нецінових
інс труме нт ів, називається
а) чиста монополія
б) олігополія
в) монополіст ична конкуренція
г) чиста конкуренція
д) не підходить жодне з вищенаве дених визначень
Ситуація на конкурентному ринку, у якій ба гато продавців дотримують однієї і тієї ж ринкової ціни при продажі
ідентичних товарів, називається
а) чиста монополія
б) олігополія
в) монополіст ична конкуренція
г) чиста конкуренція
д) не підходить жодне з вищенаве дених визначень

Стратегія "зня ття вершків" передбачає
а) максима льно високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін
б) вст ановлення низьких цін на товари з метою проникне ння на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім
— підвищення ціни на товари
в) орієнт ація у визначенні ціни на ціну фірми-лідера
г) встановлення на продукт трохи нижчих цін, ніж у конкурентів
д) вст ановлення діапазону цін на кілька товарів або кількох категорій товару та ким чином, щоб їхній ряд, був достатньо
дифе ренційований
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Теорія трьох чинників виробництва трактує формування вартості в процесі виробництва як додавання витрат його трьох
основних чинників, а саме
а) прибутку, собівартості, пра ці
б) ка піталу, собіва ртості, праці
в) праці, капіталу, землі
г) праці, ка піталу, прибутку
д) землі, капіталу, с обівартості

Товарообмінний залік – це …
а) зменшення ціни у разі пред’явлення а на логічного товару конкурента за нижчою ціною
б) зменшення ціни на застарілий товар під час розпродажу
в) зменшення ціни на новий товар у разі придбання більше 10 зразків
г) зменшення ціни на новий товар у разі повернення старого зразка товару фірми або виробу фірми-конкурента
д) немає правильної відповіді
Тарифи на пере везення ванта жів залізницею, що потребують особливого устаткування, називаються так
а) виключні
б) загальні
в) пільгові
г) загальні та пільгові
д) всі відповіді правильні
Стратегія переважних цін розрахована на
а) на сегменти ринку з низькою еластичністю попиту
б) на сегменти ринку з високою еластичністю попиту
в) на сегменти ринку, який байдужий на фактор престижнос ті
г) на сегмент ринку з пропорційною еластичністю попиту
д) немає правильної вдіповіді
Стратегія нестабільних цін передбачає
а) встановлення цін фірмою на одному рівні з конкурентами
б) вст ановлення завищених цін фірмою
в) зміну фірмою ціни, тільки-но змінюються витрати, ситуація на ринку або попит на товар
г) встановлення стабільної ціни, яка б не коливалась від змін на ринку
д) немає правильної відповіді

Узгодження політики цін завдяки використанню „програмних контрактів” пере дбачає що
а) підприємство отримує право підвищувати ціни на одні товари, одночасно знижуючи ціни на інші
б) держава сприяє еволюції цін, які забезпечують підприємству досягнення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх
ринках
в) держа ва бере на себе зобов’язання не вживати заходів, які можуть призвести до зростання витрат на виробництво
г ) держава має право вживати заходи, які можуть призвести до зростання витрат на виробництво
д) немає правильної відповіді

Умови постачання товарів відбивають такі ціни
а) закупівельні
б) франко
в) роздрібні
г) базисні
д) фіксовані
Формула розрахунку прибутку для фірми має вигляд:
а) прибуток = валові витрати + валовий дохід
б) прибуток = валовий дохід - валові витрати
в) прибуток = валові витрати - маржинальні витрати
г) прибуток = валові витрати - змінні витрати
д) прибуток = валовий дохід х ва лові витрати
Фактори попиту - це фактори, що визна чають
а) чисельність споживачів, що можуть дозволити собі придбати товар або послугу
б) ціну, яку необхідно буде сплатити за даний товар або послугу
в) готовність і здатність покупців платити за товари або послуги
г) число покупців, що хочуть купити товар або послугу
д) число покупців, що здатні купити товар або послугу

Фактори мікросе редовища у ціноутворенні це:
а) це - рівень цін, рівень попиту, стан конкуренції, діяльність посередників, вплив конкурент них аудиторій, законодавчопра вові обмеження, політична ситуація в країні т д
б) це - рівень попиту, стан конкуренції, діяльність посередників, вплив конкурентних аудиторій, законодавчо-правові
обмеження
в) це – витрати підприємства, ре нт абельність продукції, популя рність підприємства
г) це – витрати на виробництво і реалізацію, мета дія ль ності підприємст ва, етап ЖЦТ
д) немає правильної відповіді

Що з нижчепереліченого не є однієї з цілей ціноутворення
а) цільовий ріве нь прибутковості
б) досягне ння прибутковості в довгостроковому періоді
в) ма ксимізація маржинального прибутку
г) максимізація поточного прибутку
д) ус е перера ховане вище це цілі максимізації прибутку
Що з нижчеподаного НЕ є методом ціноутворення на основі оцінки попиту
а) престижне ціноутворення
б) пакетне ціноутворення
в) ціноутворення за принципом цінової лінії
г) ціноутворення проникнення на ринок
д) традиційне ціноутворення
Що з нижчепереліченого є справедливим стосовно ціноутворення за принципом цінової лінії
а) цей метод припускає, що попит еластичний при будь-якому використ овуваному рівні ціни
б) цей метод використовується переважно при складанні контрактів на постачання товарів для державних потре б
в) ті фірми, що використовують цей метод, воліють мати принаймні 12 різних рівнів ціни у своїй лінії
г) цей метод припускає, що попит еластичний між точками цінової лінії
д) ус е перера ховане вище є справедливим
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Що не належит ь до варіантів коригування цін
а) знижки
б) політика не округле них цін
в) політика завищених цін
г) цінове стимулювання збуту
д) немає правильної відповіді
Що не є передумовою використання стратегії «зняття вершків»
а) продаються товари-новинки, захищені патентами
б) попит перевищує пропозицію
в) фірма є монополістом на ринку
г) вис ока еластичність попиту
д) немає правильної відповіді
Що є не ос новною метою цілей ціноутворення
а) проникнення на новий ринок
б) збільшення частки ринку
в) виведення на ринок нового товару
г) зменшення конкуренції на ринку
д) немає правильної відповіді
Ціна для стимулювання збуту використовується в умовах
а) жорсткої конкурентної боротьби
б) монополістичної конкуренції
в) олігополістичного ринку
г) монополістичного ринку
д) немає жодної вірної відповіді
Цінова знижка – це частина
а) с обіварт ість торгівельного підприємства
б) торгівельні надбавки
в) відпускної ціни виробника, що передається торгівельному підприємст ву
г) подат ку на додану вартість
д) базової ціни підприємства
Ціноутворення за принципом неокрутлених цін здійснюється на основі
а) того, як сприйма ють ціни роздрібні торговці
б) того, як сприймають ціни споживачі
в) оптових націнок
г) витрат виробника
д) цільової величини прибутку
Ціна пропозиції – це
а) ціна на продукцію, розрахована на підприємстві, з якою воно виходить на ринок
б) ціна, що базується на показниках, що відповідають точці беззбитковості
в) ціна, що відповідає реальному рівню ціни в процесі її реалізації
г) ціна, що формується з урахуванням певної на дбавки, яка обумовлена наявністю інвест иційного капіталу
д) ціна, що відповідає нульовому граничному прибутку при ре алізації продукції
Ціна збиткового лідера – це
а) ціна товару, який продається у комплекті, при цьому основний продукт (лідер) продається за завищеною ціною, а
комплектуючі за збитковою ціною
б) ціна товару, який продається нижче своєї собівартості
в) ціна товару, який втрат ив позиції ліде ра
г) ціна товару, який продається у комплекті, при цьому ос новний продукт (лідер) продається за збитковою ціною, а збиток
покривається за рахунок продажу доповнювальних деталей чи запасних частин
д) немає правильної відповіді
Ціна ФАС — "франко-порт відправлення", або франко вздовж борту судна (ціна РАЗ —free alongside ship) , включає
а) всі витрати до порту, включаючи розвантаже ння вантажу на причалі перед с удном
б) всі витрати до порту, включаючи розвант аження вантажу на причалі перед судном та варт ість завантаження вантажу на борт
судна
в) оплату пост ачальником усіх витрат до порту призначення
г) оплату постачальником усіх витрат до порту призначення , а також страхування від ризику загибелі або псування під час
перевезення
д) немає правильної відповіді

Ціноутворення шляхом встановле ння єдиної «па кетної» ціни за два або більш товари - це
а) об'єднане ціноутворення
б) ціноутворення за принципом «збиткового лідера»
в) пакетне ціноутворення
г) взаємопов'язане ціноутворення
д) мультипродуктове ціноутворення
Чому не округлена ціна привабливіша для споживача ніж округлена
а) тому, що так легше підраховувати загальну суму покупки
б) тому, що споживачу подобаються великі числа
в) тому, що с кладається враження, що ціна справді відповідає реаль ним витратам виробника
г) тому, що споживач переконаний що купує дорожчий товар
д) немаєправильної відповіді
Що з нижчепереліченого не є однієї з цілей ціноутворення
а) цільовий ріве нь прибутковості
б) досягне ння прибутковості в довгостроковому періоді
в) ма ксимізація маржинального прибутку
г) максимізація поточного прибутку
д) ус е перера ховане вище це цілі максимізації прибутку
Що з нижчеподаного НЕ є методом ціноутворення на основі оцінки попиту
а) престижне ціноутворення
б) пакетне ціноутворення
в) ціноутворення за принципом цінової лінії
г) ціноутворення проникнення на ринок
д) традиційне ціноутворення
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Що з нижчепереліченого є справедливим стосовно ціноутворення за принципом цінової лінії
а) цей метод припускає, що попит еластичний при будь-якому використ овуваному рівні ціни
б) цей метод використовується переважно при складанні контрактів на постачання товарів для державних потре б
в) ті фірми, що використовують цей метод, воліють мати принаймні 12 різних рівнів ціни у своїй лінії
г) цей метод припускає, що попит еластичний між точками цінової лінії
д) ус е перера ховане вище є справедливим
Що не належит ь до варіантів коригування цін
а) знижки
б) політика не округле них цін
в) політика завищених цін
г) цінове стимулювання збуту
д) немає правильної відповіді
Що не є передумовою використання стратегії «зняття вершків»
а) продаються товари-новинки, захищені патентами
б) попит перевищує пропозицію
в) фірма є монополістом на ринку
г) вис ока еластичність попиту
д) немає правильної відповіді
Що є не ос новною метою цілей ціноутворення
а) проникнення на новий ринок
б) збільшення частки ринку
в) виведення на ринок нового товару
г) зменшення конкуренції на ринку
д) немає правильної відповіді
Які завдання виконує ціна в ринковій економіці
а) дає інформацію для узгодження дії покупців і продавців
б) стимулює найбільш е кономічний спосіб виробницт ва й найбільш раціональну поведінку попиту
в) саме за допомогою ціни відбувається розподіл фондів між учасниками ринкової економіки
г) всі відповіді правильні
д) немає вірної відповіді
Яку ф ункцію ціна не виконує
а) облікову
б) стимулюючу
в) інформаційну
г) розподільчу
д) всі відповіді правильні
Яку ф ункцію виконує ціна
а) збала нс овування попиту та пропозиції
б) юридично закріплює відносини між сторонами
в) правозахис ну
Який із перелічених елементів є найбільш впливовим на цінову політику
а) пропозиція
б) реклама
в) попит
г) конкуренція
д) витрати виробництва
Якщо ціна встановлюєтьс я однаковою для будь- якого товару або пос луги, пропонується така стратегія
а) єдиної ціни
б) масових закупівель
в) гнучкої ціни
г) сегмента ринку
д) довгострокової ціни
Якщо ціна встановлюєтьс я нижчою, ніж у конкурентів, і меншою від „круглої” цифри, застосовуєт ься т ака стратегія
а) психологічного впливу
б) просування на ринок
в) лідера на ринку
г) престижної ціни
д) гнучкої ціни
Якщо ціна това ру знижується і попит не залежать від ціни маркетологи стикаються з тим, що річний прибуток
а) дещо підвищиться
б) різко підвищиться
в) не зміниться
г) зменшиться
д) дещо підвищитьс я
Як ий м етод не належ ить д о гру пи м етод ів ці ноутво рення, о р ієнто ваних на попит
а) м етод поточ них цін
б ) су місний аналіз
в) експер имент
г) м етод кидання стр іл

Який метод не відносить до методів упра вління ціновим ризиком
а) ліквідація
б) метод структурної аналогії
в) страхування
г) запобігання витратам
д) поглинання
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Який підхід не входить до базових напрямів формування ціни на підприємстві
а) цінніс ний підхід
б) витратний підхід
в) перехресний підхід
г) ціннісний та витратний
д) немає правильної відповіді
Який з нижче перерахованих методів не належить до методів ціноутворення
а) методи ціноутворення, орієнтовані на витрати
б) методи ціноутворення, орієнтовані на попит
в) ме тоди ціноутворення, орієнтовані на конкурентів
г) методи ціноутворення, орієнтовані на державне замовлення
д) немає правильної відповіді
Як визначається ціна нового виробу
а) ціна нового виробу = Ціна комплектуючих х Сума балів кожного комплектуючого / Сума балів базового виробу
б) ціна нового виробу = Ціна базового виробу (товару конкурента або гіпотет ичного виробу) х Сума балів нового виробу /
Сума ба лів базового виробу
в) ціна нового виробу = Ціна базового виробу (товару конкурента або гіпотетичного виробу) х Сума ба лів вже існуючого
аналогічного виробу / С ума балів базового виробу
г) ціна нового виробу = Собівартість + Прогнозований прибуток
д) немає правильної відповіді

Яка стратегія належить до стратегій конкурентних цінових стратегій
а) с тратегія переважних цін
б) стратегія стабільних цін
в) страт егія проникнення
г) стратегія «знятт я вершків»
д) немає правильної відповіді
Якщо умови ринкової конкуренції такі, що не існує цінової конкуренції, відсутня диференціація товарів, а метою реклами є
збільшення попиту на да ний тип товарів, то це означа є, що фірма веде справи на ринку
а) чистої монополії
б) олігополії
в) монополіст ичної конкуренції
г) чистої конкуренції
д) у кожній з цих ситуацій
Якщо умови ринкової конкуренції такі, що існує деяка цінова конкуренція, де який ступінь диференціації товарів, а метою
реклами є диференціація товарів фірми від товарів фірм-конкурентів, то це значить, що фірма діє на ринку
а) чистої монополії
б) олігополії
в) монополіст ичної конкуренції
г) чистої конкуренції
д) у кожній з цих ситуацій

Який тип покупців не входить до випадково сформованої групи покупців
а) “ не знайки”
б) “псевдоротринькувачі”
в) “гравці”
г) щирі покупці
д) експерти
Якщо ціна встановлюєтьс я відносно сталою на деякий час , пропонується така стратегія
а) плинної спадної ціни
б) довгострокової ціни
в) сегме нт а ринку
г) гнучкої ціни
д) лідера на ринку
Який етап вважаєть ся поча тком інтенсивного розвитку маркетингових дослідже нь :
а) виникнення концепції вдосконалення товару
б) виникне ння концепції маркетингу
в) виникнення концепції соціально-етичного маркетингу
г) виникнення концепції вдосконалення виробництва
д) виникне ння концепції збуту
Який етап вважаєть ся поча тком інтенсивного розвитку маркетингових дослідже нь :
а) виникнення концепції вдосконалення товару
б) виникне ння концепції маркетингу
в) виникнення концепції соціально-етичного маркетингу
г) виникнення концепції вдосконалення виробництва
д) виникне ння концепції збуту
Перерахуйте основні джерела інформації для розробки гіпотез
а) е кспертні інтерв’ю
б) теоре тичні джерела
в) попередні дослідження
г) управлінський досвід
д) всі вище перера ховані

Для якого т ипу маркетингових досліджень є хара ктерною ситуація недос татньої кількості попере дніх даних та відсутності
гіпотез :
а) дослідницького
б) описово - аналітичного
в) причино - наслідкового
г) демоскопічного
д) всіх вище перерахованих

Характерними рисами якого типу маркетингових досліджень є більша гнучкість і неструктурованіс ть :
а) пошукового
б) дискрептивного
в) казуального
г) демоскопічного
д) правильної відповіді немає
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Який тип маркетингових досліджень використ овується при перевірці декількох гіпотез :
а) пошуковий
б) ка зуальний
в) описовий
г) демоскопічний
д) всі вище перера ховані
За допомогою якого типу здійснюється більшість марке тингових досліджень :
а) пошукове
б) дискрептивне
в) казуальне
г) всі вище перераховані
д) правильної відповіді немає
Для якого з типів ма ркетингових дос ліджень є характе рною більша жорсткість :
а) дослідниць кого
б) описово – аналітичного
в) казуального
г) всіх
д) правильної відповіді немає
В ході якого прийому визнача ються характеристики, які є спільними для об’єктів, що вивчаються :
а) вибіркового спостереження
б) аналізу обмеженої кількості об’єктів спостере ження
в) пошукового дослідження
г) казуального типу
д) дослідницького типу
Який тип маркетингового дослідже ння використовується для вирішення проблеми, про яку мало що відомо :
а) казуальне
б) описово – аналітичне
в) дискре птивне
г) пошукове
д) демоскопічне
Що, як правило, є підсумком пошукового дослідження :
а) розробка гіпотез
б) виріш ення проблеми
в) розробка анкети
г) вимірювання результатів
д) все вище перераховане
Для якого т ипу дослідження використовуют ься прийоми “Аналіз обмеженої кількості об’єктів спостереження” та
“Вибіркове спостереження” :
а) пошукового
б) ка зуального
в) описово – аналітичного
г) демоскопічного
д) всіх вище перерахованих

При якому т ипі маркетингового дослідження досить часто використовується інтуїція :
а) причино – наслідковому
б) описово – аналітичному
в) дослідницькому
г) демоскопічному
д) правильної відповіді немає
Для збору якої інформації використовуєт ься метод польових дос ліджень :
а) вторинної
б) первинної
в) комбінованої
г) опосередкованої
д) всіх вище перерахованих
З якими розбіжностями пов’язана вторинна маркетингова інформа ція та цілі дос лідження :
а) одиниці виміру
б) класифікація даних
в) строки публікації
г) всіма вище перерахованим
д) правильної відповіді немає
Для збору якої інформації використовуєт ься метод ка бінетних досліджень :
а) вторинної
б) первинної
в) комбінованої
г) опосередкованої
д) демоскопічної
Назвіть характерис тики, які не відносяться до вторинної інформації
а) низькі витрат и на отримання
б) допомога с торонніх організацій
в) доступність
г) можливість застарілих даних
д) непрямий зв’язок з цілями дослідження
Вкажіть параметри, які не відносяться до спостереження
а) об’єкт
б) модель
в) причетність спостерігача
г) умови
д) частота
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Для якого способу організації експерименту є характерною відсутніст ь даних, що відносят ься до періоду до
експериментального впливу :
а) “ до і після”
б) “до і після” з контрольною групою
в) “після”
г) “після” з контрольною групою
д) всіх вище перерахованих

Для якого т ипу маркетингових досліджень експеримент використовується найбільшою мірою :
а) описового
б) ка зуального
в) пошукового
г) дискрептивного
д) правильної відповіді немає
Для якого способу організації експерименту є характерним складність інтерпретації його результатів :
а) “ до і після”
б) “до і після” з контрольною групою
в) “після”
г) “після” з контрольною групою
д) „до” з контрольною групою
Перерахуйте основні недоліки спостереження
а) с кладність розробки
б) великі витрати часу
в) простота
г) природність обстановки
д) всі вище перера ховані
Які моделі використовуют ься для опису існуючої системи :
а) дискрептивні
б) інструктивні
в) прогнозні
г) демоскопічні
д) всі вище перера ховані
До основних способів організації експерименту не належить спосіб:
а) “ після”
б) “до і після”
в) “до і після” з контрольною групою
г) “після” з контрольною групою
д) “до” з контрольною групою

Для якого способу організації експерименту контрольна та експериментальна групи формуються на стадії після введення
експериментальної змінної :
а) “ до і після” з контрольною групою
б) “до і після” з двома контрольними та двома експериментальними групами
в) “після” з контрольною групою
г) „до” з контрольною групою
д) „до” з двома контрольними групами

Які моделі використовуют ь для аналізу змін :
а) дискрептивні
б) інструктивні
в) прогнозні
г) демоскопічні
д) всі вище перера ховані

Для якого способу організації експерименту є характерною проблема вибору респондентів в контрольну та
експериментальну групи :
а) “ після” з контрольною групою
б) “до і після” з контрольною групою
в) “до і після” з двома контрольними і двома експериментальними групами
г) „до” з контрольною групою
д) „після” з двома контрольними група ми

Для досліджень якого характеру, як правило, використовуєт ься метод опит ування :
а) пошукового
б) ка зуального
в) описового
г) демоскопічного
д) всіх вище перерахованих
До критеріїв опитування за рівнем форма лізації не відносить ся:
а) вільна схема
б) структуроване інтерв’ю
в) комбіноване інтерв’ю
г) напівструктуроване інтерв’ю
д) сфокусоване інтерв’ю
Які типи запитань не використовуються у фокус групах :
а) основні
б) контрольні
в) вступні
г) заключні
д) перехідні
Назвіть основний не долік екс пертного опитування
а) с уб’єктивність думки кожного експерта
б) великі витрати часу
в) велика вартість
г) всі вище перераховані
д) немає жодної правильної відповіді
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При використанні якого методу опитування досягається середній ступінь за критеріями: “точність інформації”, “ витрати
часу”, “організа ційні труднощі”, “гнучкість проце су”, “прис тосовуваність під респондента” :
а) особист е інтерв’ ю
б) пошта
в) телефон
г) інтернет
д) всі вище перера ховані
Який метод опитування доцільно застосувати при проведе нні анкетування для визначення того, скільки людей дивилися
програму „Епіцентр” від __ _____ 200_ року :
а) по пошті
б) по телефону
в) псобисте опитування
г) інтернет
д) всі вище перера ховані
Який метод опитування доцільно застосувати при проведе нні анкетування для вс тановлення числа сімей, які мають дітей
шкільного віку, а також того, чи задоволені вони умовами навчання :
а) по пошті
б) по телефону
в) особисте опитува ння
г) інтернет
д) правильної відповіді немає
Який метод опитування доцільно застосувати при проведе нні анкетування національного товаровиробника телевізорів з
метою визначення ставлення до нової моде лі :
а) по пошті
б) по телефону
в) особисте опитува ння
г) всі вище перераховані
д) правильної відповіді немає
Який метод опитування доцільно застосувати при проведе нні опитува ння для власника невеликого пункту хімчистки, який
хоче знати міру задоволення клієнтів прове деною акцією знижки :
а) по пошті
б) по телефону
в) особисте опитува ння
г) всі вище перераховані
д) правильної відповіді немає
Який метод опитування доцільно застосувати при проведе нні опитува ння за замовленням дирекції готелю, яка зацікавлена
знати ставлення клієнтів до якості обслуговування :
а) по пошті
б) по телефону
в) особисте опитува ння
г) всі вище перераховані
д) правильної відповіді немає

Яка частина не входить до структури анкети :
а) основна
б) заключна
в) реквізна
г) детектор
д) вст упна
Вкажіть, яка характеристика не входить до відкритих запитань
а) ш ирокий спектр відповідей
б) відсутність впливу на відповідь
в) велика різноманітність відповідей
г) важко проводити телефонне опитування
д) малі витрати час у на опитування
Який елемент не потрібно зазначати у вступі а нкети :
а) ціль дослідження
б) назва товару (послуги)
в) пошукове питання
г) назва фірми
д) звернення до ос іб
Який принцип не використовується при побудові анке ти :
а) логіка у запитаннях
б) порядок запитань
в) використання воронкоподібного підходу
г) використання двоканальних запитань
д) використання розгалужених запитань
Яке правило не використовується при формулюванні запитань анкети :
а) використання простих слів
б) присутність логіки у запитаннях
в) уникання запитань, що містять пос илання на авторитетні особи
г) уникання запитань, що наштовхують на відповідь
д) використання воронкоподібних запитань
Який фактор не впливає на кількість запитань в а нкеті :
а) потреба в інформації особистого характеру
б) ціль дослідження
в) обсяг вибірки
г) ступінь розуміння дослідником проблеми
д) наявність відповідних джерел вторинної інформації
Що не відносять до матеріальної форми винагороди :
а) роздача зразків
б) розіграш призів
в) висловлення подяки
г) знижки
д) роздача сувенірів
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В якому випадку не використовується відкрите запитання :
а) як вступ до опитування
б) як завершення опитування
в) важко окреслити характеристики проблеми
г) важко передбачити варіанти відповідей
д) потрібна дослівна відповідь
З якою імовірністю визначаєтьс обсяг вибірки, ящо довірче число t=2 :
а) 0,997
б) 0,954
в) 0,683
г) 0,345
д) 0,458
В якому випадку обсяг вибірки корегують на „безповторність” :
а) осяг вибірки менше 5% обсягу генеральної сукупності
б) осяг вибірки більше 5% обсягу генераль ної сукупності
в) пи розра хунках використовуєт ься частка ознаки
г) генераль на диспе рсія невідома
д) генеральна дис персія відома
Що таке „медіа на” :
а) подія, що трапляється найчастіше
б) значе ння, для якого 25% спостережень знаходятьс я нижче нього
в) значення, для якого 50% спост ережень знаходяться нижче нього
г) значе ння, для якого 75% спостережень знаходяться нижче нього
д) значе ння, для якого 100% спост ерержень знаходяться нижче нього
Що таке „мода ” :
а) подія, що трапляється найчастіше
б) значе ння, для якого 25% спостережень знаходятьс я нижче нього
в) значення, для якого 50% спост ережень знаходяться нижче нього
г) значе ння, для якого 75% спостережень знаходяться нижче нього
д) значе ння, для якого 100% спост ережень знаходяться нижче нього
До якого виду досліджень ринку відноситьс я вивчення різноманітних довідників та стат ис тичної літера тури :
а) кабінетні дослідження
б) польові дослідження
в) не відносяться до досліджень
г) комбіновані дос лідження
д) Правильної відповіді немає
Які кабінетні методи дослідження ринку можуть використовуватись спеціалістами з маркетингу :
а) т елефонне опит ування
б) спостереження
в) проведення експериме нту
г) аналіз звітів попередніх досліджень
д) Всі вище перераховані
Шкала Лайкерта використовує такі категорії у побудові відповіді:
а) згоден – не згоден
б) добре – погано
в) впевнений – не впевнений
г) має намір – не має намір
д) переконаний – не переконаний
Категорії для побудови відповіді на закрите питання „важливо – не важливо” можуть бут и використані:
а) за шкалою Лайкерта
б) за шкалою ва жливості
в) за оціночною шкалою
г) за семантичним диференціа лом
д) за шкалою Богардуса
Спосіб зв’язку з аудиторією, який хара ктеризується швидко отримати інформацію з незначними витратами – це:
а) т елефон
б) пошта
в) особисте інтерв’ю
г) всі відповіді правильні
д) всі варіанти вірні
Вплив сторонніх факторів більш за все проявляєт ься за такого способу зв’язку з аудиторією:
а) особист е інтерв’ ю
б) пошта
в) телефон
г) всі відповіді правильні
д) правильної відповіді немає
Складніст ь питань може бути перепоною для такого виду зв’язку з аудиторією, як:
а) т елефон
б) пошта
в) особисте інтерв’ю
г) правильної відповіді немає
д) всі варіанти вірні
Який спос іб зв’язку з аудиторією характ еризуєтьс я низьким рівнем повернення даних:
а) т елефон
б) пошта
в) особисте інтерв’ю
г) всі відповіді правильні
д) 1 і 2 варіанти
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Первинною називають інформацію:
а) яка зібрана вперш е для будь-якої конкрет ної мети
б) яка вже існує і була отримана вперше для іншої мети
в) яку можна отримати бе зпосередньо в межах фірми
г) яку можна отримати зі спеціальних довідників
д) яка існувала до проведення дос лідження
Вторинною називають інформацію:
а) яка зібрана вперш е для будь-якої конкрет ної мети
б) яка вже існує і була отримана вперше для іншої мети
в) яку можна отримати бе зпосередньо в межах фірми
г) яка отримується фірмою шляхом проведення опитування
д) Правильної відповіді немає
Один із службовців виставки-продажу автомобілів спостерігав за тими, хто заходив до залу Він записував інформацію про
зовнішній вигляд та поведінку відвідувачів Яка інформація накопичувала сь :
а) Первинна
б) Вторинна зовнішнього характеру
в) Вторинна внутрішнього характ еру
г) Статист ична
д) Комбінована

Прийняття опт имального маркетингового рішення у сфері бізнес у можливе, насамперед, за умови:
а) В далого маркетингового дослідження
б) Відповідних ринкових умов
в) Наявності досвідчених працівників
г) Скоординованої праці різних відділів фірми
д) Проведення е фективної рекла мної кампанії
Е фективні м ар кетинго ві до сл ід ження вим агаю ть:
а) С ис тема тичності
б ) Ко мплек сності
в) Без перер вно сті
г) Ц ентра лізації

Маркетолог, який проводить дослідження, повинен:
а) Насамперед використати вторинну інформацію, з потім, при необхідності, збирати первинну інформацію
б) Використати спочат ку первинну інформацію
в) Прагнути одночасно скористатися всією наявною інформацією
г) Скористатися внутрішньою вторинною інформацією
д) Правильні варіанти 1, 3
Фірма "Ортек" бажає здійснювати постійно маркетингову діяльність Фірма вважає, що цій меті сприяють марке тингові
дослідження, що визначаються як:
а) Постійний збір та аналіз інформації про ринок та покупців
б) Збір інформації, на основі якої приймають маркетингові рішення
в) Систематичний збір, аналіз та інтерпретацій інформації, на основі якої приймают ь маркетингові рішення
г) Збір інформа ції про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства
д) Всі варіанти вірні
Маркетолог доповідає керівнику - фірми "Івкор", що необхідну для дос ліджень вторинну інформацію неможливо отримати
від:
а) Журналістів,
б) Звітів підприємства
в) Проведення опитування
г) Повідомлень уряду,
д) Вивчення бібліотечних джере л

Відзначте способи одержання первинної інформації:
а) С постереження, експеримент, опитування
б) Ведення ст атистичного обліку
в) Ведення оперативного обліку
г) Вивчення літературних джерел
д) Усі відповіді правильні
До якого з наведених типів досліджень доцільніше застосувати понятт я "спостереження"
а) В иявлення процедури вибору соку покупцями в крамниці
б) Виявлення причин різного обсягу споживання цукерок
в) Визначення рівня забезпеченості домогосподарств холодильниками
г) Виявлення факторів, що зумовлюють купівлю тортів
д) Спостереження за тим, як сім'я проводить уік- енд
Маркет ингове дослідження можна визна чити як
а) С ис тема тичний вибір і аналіз маркетингової інформації
б) Засіб с прияння маркетологам щодо прийняття оптимального рішення
в) Гарантію зменшення ризику щодо цільових ринків, ціни товару, реклами та інших складових комплексу - маркетингу
г) Усі відповіді правильні
д) Правильної відповіді немає
Забе зпечити повернення анке т, які надіслані поштою, можна шляхом:
а) Надсилання разом з анкетою невеликого подарунка (кале ндарика)
б) Нагадування по телефону або поштою та оплатою зворотного пересилання анкет,
в) Надання додаткових послуг ре спонденту {відправленням ще одного гарантійного талона)
г) Надання можливості прийняти участь в розиграші призів
д) Усі відповіді правильні
У чому перевага відкритих запитань анкети :
а) Ототожнюють власну думку респондента а варіантом відповіді, який він відзначив
б) Дають вичерпну інформа цію
в) Не впливають на думку респондента
г) Усі відповіді правильні
д) Правильної відповіді немає
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В чому полягає роль маркетингових досліджень :
а) в ідент ифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти відповідну конкурентну позицію
б) в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні підприємства відповідною інформацією
в) у створенні відповідної системи «Marketing mix»
г) в оцінці цінності маркетингової інформації
д) у розробці гіпотез та визначенні меж дослідже ння
Що є предметом маркетингових досліджень :
а) якийсь суб'єкт с истеми «підприємство-ринок-е кономіка»
б) існуюча маркетингова ситуація
в) існуюча ма ркетингова проблема
г) оцінка маркетингової ситуації
д) створена маркетингова система
Що є першим кроком в алгоритмі процесу маркетингових досліджень :
а) підготовка звіту та його презе нт ація
б) розробка дослідницького проекту
в) формува ння цілей і задач маркетингових досліджень
г) збір та систематизація інформації
д) визначення проблеми
Який етап процесу маркетингових дослідже нь потребує найбіль ших витрат :
а) підготовка звіту та його презе нт ація
б) розробка дослідницького проекту
в) формува ння цілей і задач маркетингових досліджень
г) збір та систематизація інформації
д) визначення проблеми
Що означає «дослідити с поживача » :
а) знати, чого він бажає
б) вивчення потреб споживача
в) дослідження дій спожива чів у відповідь на різні спонукальні прийоми
г) зібрати та систематизувати інформацію
д) визначити проблему
Що включає вивчення ринку :
а) е тап класифікації представлених на ньому товарів та етап кла сифікації споживачів залежно від їх реакції на товар
б) дослідження дій споживача у відповідь на різні спонукальні прийоми
в) форми пропаганди товару, вивчення потреб споживача, вивчення конкуре нт ів
г) вивче ння ринку, вивчення споживача, сегментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів,
споживання
д) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволення потреб споживача, досягнення цілей підприємства, реалізація

Чому підприємці вивчають продукцію фірм-конкурентів :
а) щоб знайти недоліки в продукції фірм-конкурентів
б) щоб визначити власні можливості
в) щоб знайти недоліки в своїй продукції
г) щоб визначити попит на ринку
д) щоб визначити незадоволені потреби

Який метод маркетингових досліджень використовується при недостатності інформації або неможливості її збору та
узагальнення :
а) метод ділових контактів
б) метод фокус-груп
в) ме тод пробних продаж
г) метод організації експерименту
д) метод моделюва ння

Що означає розвідувальний характер цілей дослідження :
а) збір інформації, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення
б) опис аспект ів ре альної маркетингової ситуації
в) обґрунтування гіпотез
г) проведе ння пілотних досліджень
д) невимушене спілкування зі споживачами продукції з метою збору інформації
Що є метою кабінетних досліджень :
а) отрима ння конкретних уявлень про конкурентні аспекти діяльності суб'єктів ринку
б) отримання загальних уявлень про кон'юнктуру ринку
в) збір та інтерпретація первинної інформації
г) розробка та вирішення гіпотез
д) проведення структурованих інтерв’ю
Що є перева гами пе рвинної інформації :
а) цілеспрямованість, конкретніс ть
б) низька вартість, швидкість отримання
в) достатня кількість
г) швидкість збору, конкретність
д) невисока вартість, точність
З чого починають збір інформації :
а) зі збору первинної інформації
б) зі збору вторинної інформації
в) з опитувань споживачів
г) з визначення проблеми
д) з розробки гіпоте з
Що являє собою експеримент як метод збору інформації :
а) вивчення і фіксування пове дінки суб'єктів
б) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою математичних моделей
в) одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залежними і незалежними змінними
г) спостереження за діями суб’ єктів та фіксація резуль татів
д) дія незалежних факторів на залежні та моделювання подібних ситуацій
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Для чого використовуються спостереже ння :
а) для визначення дослідницької мети чи узагальнення суджень
б) для одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залежними і незалежними змінними
в) для збору вторинної інформації
г) для розробки гіпотез
д) для визначе ння впливу незалежних факторів на залежні
Із скількох систем ( підсистем) складаються маркетингові інформаційні системи :
а) із 2
б) із 3
в) із 4
г) із 5
д) із 1
Що є перева гами опитування по телефону :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента, швидкіс ть опитува ння
б) швидкість опитування, низькі витрати, висока гнучкість
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є перева гами опитування по пошті :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента, швидкіс ть опитува ння
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є перева гами особис того опитування :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є недоліками опитування по пошті :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) великі часові витрати, низький відсоток повернення анкет
В чому полягає роль маркетингових досліджень :
а) в ідент ифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти відповідну конкурентну позицію
б) в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні підприємства відповідною інформацією
в) у створенні відповідної системи «Marketing mix»
г) в оцінці цінності маркетингової інформації
д) у розробці гіпотез та визначенні меж дослідже ння
Що є предметом маркетингових досліджень :
а) якийсь суб'єкт с истеми «підприємство-ринок-е кономіка»
б) існуюча маркетингова ситуація
в) існуюча ма ркетингова проблема
г) оцінка маркетингової ситуації
д) створена маркетингова система
Що є першим кроком в алгоритмі процесу маркетингових досліджень :
а) підготовка звіту та його презе нт ація
б) розробка дослідницького проекту
в) формува ння цілей і задач маркетингових досліджень
г) збір та систематизація інформації
д) визначення проблеми
Який етап процесу маркетингових дослідже нь потребує найбіль ших витрат :
а) підготовка звіту та його презе нт ація
б) розробка дослідницького проекту
в) формува ння цілей і задач маркетингових досліджень
г) збір та систематизація інформації
д) визначення проблеми
Що означає «дослідити с поживача » :
а) знати, чого він бажає
б) вивчення потреб споживача
в) дослідження дій спожива чів у відповідь на різні спонукальні прийоми
г) зібрати та систематизувати інформацію
д) визначити проблему
Які ви знаєте елементи маркетингової діяльності :
а) виробництво, реалізація, споживання
б) вивчення ринку, вивчення споживача, се гментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів, рекламна
політика
в) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволе ння потреб спожива ча, дося гнення цілей підприємства, споживання
г) вивче ння ринку, вивчення споживача, сегментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів,
споживання
д) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволення потреб споживача, досягнення цілей підприємства, реалізація

Що включає вивчення ринку :
а) е тап класифікації представлених на ньому товарів та етап кла сифікації споживачів залежно від їх реакції на товар
б) дослідження дій споживача у відповідь на різні спонукальні прийоми
в) форми пропаганди товару, вивчення потреб споживача, вивчення конкуре нт ів
г) вивче ння ринку, вивчення споживача, сегментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів,
споживання
д) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволення потреб споживача, досягнення цілей підприємства, реалізація
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Чому підприємці вивчають продукцію фірм-конкурентів :
а) щоб знайти недоліки в продукції фірм-конкурентів
б) щоб визначити власні можливості
в) щоб знайти недоліки в своїй продукції
г) щоб визначити попит на ринку
д) щоб визначити незадоволені потреби
Який метод маркетингових досліджень використовується при недостатності інформації або неможливості її збору та
узагальнення :
а) метод ділових контактів
б) метод фокус-груп
в) ме тод пробних продаж
г) метод організації експерименту
д) метод моделюва ння

Що означає розвідувальний характер цілей дослідження :
а) вирішення
б) опис аспект ів ре альної маркетингової ситуації
в) обґрунтування гіпотез
г) проведе ння пілотних досліджень
д) невимушене спілкування зі споживачами продукції з метою збору інформації
Що є метою кабінетних досліджень :
а) отрима ння конкретних уявлень про конкурентні аспекти діяльності суб'єктів ринку
б) отримання загальних уявлень про кон'юнктуру ринку
в) збір та інтерпретація первинної інформації
г) розробка та вирішення гіпотез
д) проведення структурованих інтерв’ю
Що є перева гами пе рвинної інформації :
а) цілеспрямованість, конкретніс ть
б) низька вартість, швидкість отримання
в) достатня кількість
г) швидкість збору, конкретність
д) невисока вартість, точність
З чого починають збір інформації :
а) зі збору первинної інформації
б) зі збору вторинної інформації
в) з опитувань споживачів
г) з визначення проблеми
д) з розробки гіпоте з
Що являє собою експеримент як метод збору інформації :
а) вивчення і фіксування пове дінки суб'єктів
б) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою математичних моделей
в) одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залежними і незалежними змінними
г) спостереження за діями суб’ єктів та фіксація резуль татів
д) дія незалежних факторів на залежні та моделювання подібних ситуацій
Для чого використовуються спостереже ння :
а) для визначення дослідницької мети чи узагальнення суджень
б) для одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залежними і незалежними змінними
в) для збору вторинної інформації
г) для розробки гіпотез
д) для визначе ння впливу незалежних факторів на залежні
Із скількох систем ( підсистем) складаються маркетингові інформаційні системи :
а) з 2
б) з 3
в) з 4
г) з 5
д) з 1
Що є перева гами опитування по телефону :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента, швидкіс ть опитува ння
б) швидкість опитування, низькі витрати, висока гнучкість
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є перева гами опитування по пошті :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента, швидкіс ть опитува ння
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є перева гами особис того опитування :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) швидкість опитування, низькі витрати, висока ефективність
Що є недоліками опитування по пошті :
а) висока ефективність, можливість впливу на рес пондента, швидкіс ть опитува ння
б) низькі витрати, можливість задавати велику кількість запитань
в) швидкість опитування, низькі витрати, можливість одразу заносити відповіді
г) вис ока ефективність, низькі витрат и, швидкість опитування
д) великі часові витрати, низький відсоток повернення анкет
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Що таке комунікативні блоки анкети :
а) преамбула, інструкції, звернення до респондента
б) ідентифікаційні дані респондентів
в) контактні питання
г) преамбула, контактні питання, звернення до респондента
д) ідентифікаційні дані респондентів, основна частина, детектор
Що таке «паспортичка» анкети :
а) контактні питання
б) буферні питання
в) ідентифікаційні питання
г) звернення до ре спондента
д) Інструкція по заповненню
Яким є оптимальний розмір а нкети для опитування :
а) до 20-30 хв
б) до 30-40 хв
в) до 60 хв
г) до 10-20 хв
д) до 5-10 хв
Що таке розрахунок вибірки :
а) визначення способу опитування
б) вст ановлення кількос ті одночасно опитуваних
в) визначення способу опитування
г) визначення обсягу опитувальної анкети
д) визначення методу комунікацій з респондентами
Що таке потенційний ринок підприємст ва :
а) с укупність усіх реальних і поте нційних покупців
б) сукупність покупців, які мають достатній доход і доступ для придбання продукції підприємства
в) сукупність підприємців, які проявляють зацікавленість до продукції підприємства
г) сукупність ус іх потенційних покупців
д) сукупність покупців, які мають доступ для придбання продукції підприємства
Що таке ринок проникнення :
а) с укупність підприємців, які купують продукцію підприємства
б) частина кваліфікаційно-доступного ринку, обрана підприємством для подальшої роботи
в) сукупність усіх реальних та потенційних покупців продукції підприємства
г) сукупність ус іх потенційних покупців
д) сукупність покупців, які мають доступ для придбання продукції підприємства
Якою величиною є місткіс ть ринку :
а) фіксова ною
б) не фіксова ною
в) не прогнозованою
г ) прогнозованою
д) потенційною
Що таке реальна міс ткість ринку :
а) обсяги продажу товарів на конкретному ринку
б) максимально можливі обсяги товару на конкретному ринку
в) обсяги продажу т ова рів у даний відрізок часу на конкретному ринку
г) сукупність ус іх потенційних покупців
д) сукупність покупців, які мають доступ для придбання продукції підприємства
Як називається стратегія конкурентної боротьби коли підприємство намагається досягти унікальності в якому-небудь
аспекті, що є важливим для великої кількості споживачів :
а) с тратегія «ціна-кількість»
б) стратегія диференціації
в) страт егія фокусування
г) стратегія «ціна-якість»
д) стратегія диверсифікації

Які п 'ять с ил складають конкурентне середовище :
а) потенційні конкуренти, покупці, постачальники, товари
б) товари, середовище, постачаль ники, конкуренти
в) потенційні конкуренти, покупці, споживачі, товари
г) потенційні конкурент и, покупці, пос тачальники, споживачі
д) потенційні конкурент и, покупці, середовище, споживачі
Які складові не включає в себе етап “Визначення завдань дослідження” :
а) визначення проблем і можливостей
б) розробка пошукових питань
в) розробка гіпотез
г) визначення меж дослідження
д) немає вірної відповіді
Вкажіть, що не відноситься до принципів маркетингових досліджень:
а) с праведливість
б) комплексність
в) регулярність
г) об’ єктивність
д) науковість
Вкажіть, що не відноситься до ознак споживчого ринку:
а) значна кількість суб’єктів
б) труднощі в опитуванні респондентів
в) значний обсяг вибірки
г) незначні складнощі в підборі критеріїв сегментації
д) легке навчання інтерв`юерів
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Вкажіть, що не входить до основних складових системи маркет ингової інформації:
а) а на ліз маркетингової інформації
б) контроль за виконанням
в) внутрішня звітність
г) маркетингові дослідження
д) збір зовнішньої маркетингової інформації
Яку складову включає в себе етап “Складання плану дослідження” :
а) визначення користувачів інформації
б) вибір методу дослідження
в) визначення меж дослідження
г) немає вірної відповіді
д) всі відповіді вірні
Вкажіть, що не відноситься до ознак промислового ринку:
а) значна кількість суб`єктів
б) труднощі опитування
в) незначний обсяг вибірки
г) менша варт ість дослідження
д) немає вірної відповіді
Вкажіть, що не відноситься до основних складників маркетингового середовища
а) внутрішня звітність
б) цільові ринки
в) канали маркетингу
г) конкуренти
д) контактні аудиторії
В чому полягає роль маркетингових досліджень :
а) в ідент ифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти відповідну конкурентну позицію
б) в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні підприємства відповідною інформацією
в) у створенні відповідної системи «Marketing mix»
г) в оцінці цінності маркетингової інформації
д) у розробці гіпотез та визначенні меж дослідже ння
Які ви знаєте елементи маркетингової діяльності
а) виробництво, реалізація, споживання
б) вивчення ринку, вивчення споживача, се гментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів, рекламна
політика
в) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволе ння потреб спожива ча, дося гнення цілей підприємства, споживання
г) вивче ння ринку, вивчення споживача, сегментування ринку, здійснення товарної політики, вивчення конкурентів,
споживання
д) оцінка вимог споживача, маркетингові зусилля, задоволення потреб споживача, досягнення цілей підприємства, реалізація

Які існуют ь джерела маркетингової інформації
а) опосере дкова ні
б) вторинні
в) комбіновані
г) всі вище перераховані
д) немає вірної відповіді
Для збору якої інформації використовуєт ься метод польових дос ліджень :
а) вторинної
б) первинної
в) комбінованої
г) опосередкованої
д) всіх вище перерахованих
Процес збору маркетингової інформації розпочинається із:
а) збір первинної інформації
б) пошук внутрішніх джерел вторинної інформації
в) визначення потреб в інформації
г) визначення цілей ма ркетингового дослідження
д) пошук зовнішніх джерел вторинної інформації
Вкажіть, що не відноситься до джерел внутрішньої інформації:
а) річні звіти
б) бухгалтерська документація
в) патентна інформація
г) матеріали аудит орських перевірок
д) немає вірної відповіді
З якими розбіжностями пов’язана вторинна маркетингова інформа ція та цілі дос лідження :
а) одиниці виміру
б) класифікація даних
в) строки публікації
г) всіма вище перерахованими
д) правильної відповіді немає
Для збору якої інформації використовуєт ься метод ка бінетних досліджень
а) вторинної
б) первинної
в) комбінованої
г) опосередкованої
д) демоскопічної
Вкажіть, що відноситься до джерел вторинної інформації:
а) внутрішні
б) первинні
в) комбіновані
г) всі вище перераховані
д) немає вірної відповіді
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Які існуют ь види зовнішньої маркетингової інформації :
а) інформація про споживачів
б) інформа ція про роздрібну торгівлю
в) інформація про оптовиків
г ) всі вище перерахова ні
д) немає вірної відповіді
Вкажіть, що не відноситься до основних характеристик вторинної інформації:
а) низькі витрат и на отримання
б) допомога с торонніх організацій
в) доступність
г) можливість застарілих даних
д) непрямий зв’язок з цілями дослідження
Як називається стратегія конкурентної боротьби коли підприємство намагається досягти унікальності в якому-небудь
аспекті, що є важливим для великої кількості споживачів :
а) с тратегія «ціна-кількість»
б) стратегія диференціації
в) страт егія фокусування
г) стратегія «ціна-якість»
д) стратегія диверсифікації

Вкажіть, з якого етапу розпочинаєт ься проце с збирання та обробка даних з використанням анкет :
а) т иражування анкет
б) вст ановлення цілей дослідження
в) визначення вибірки респондентів
г) розробка змісту анкети
д) розробка форми анкети
Вкажіть, що не відноситься до матеріальних форм винагороди за участь респондентів в опитува нні :
а) роздача зразків
б) розіграш призів
в) висловлення подяки
г) знижки
д) роздача сувенірів
Назвіть основні джерела первинної маркетингової інформації
а) опитування
б) спостереження
в) моделювання
г) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
Вкажіть, що не відноситься до основних пара метрів спостереження:
а) об’єкт
б) модель
в) причетність спостерігача
г) умови
д) частота
Назвіть характерис тики польового експерименту:
а) більша вартість
б) великі витрати часу
в) реа льна картина існуючої ситуації
г) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
Назвіть основні переваги спостереження
а) простота
б) низькі грошові витрати
в) природність обстановки
г ) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
Назвіть характерис тики лабораторного експерименту:
а) менша вартість
б) невеликі часові витрати
в) недосконале моделювання реальної ситуації
г) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
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