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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

з дисципліни «Маркетингова діяльність» 

 

1. Маркетинг - це: 

1) виробляти те, що потрібно споживачеві і продається найкраще; 

2) продавати те, що вже вироблено без урахування переваг споживачів. 

2. Демографічні тенденції, які надають позитивний вплив на кон'юнктуру в сфері 

виробництва одягу для ділових людей: 

1) покоління часів «дитячого буму» входить в середній вік; 

2) зростає число літніх людей; 

3) зростає число працюючих жінок. 

3. Контактна аудиторія фірми включає: 

1) постачальники; 

2) конкуренти; 

3) фінансові кола і державні установи; 

4) засоби масової інформації; 

5) клієнтура; 

6) власні робітники і службовці. 

4. Основні фактори макросередовища: 

1) економічні умови; 

2) демографічні дані; 

3) політичні фактори; 

4) споживачі; 

5) природні умови; 

6) можливості фірм-виробників. 

5. На які ринки краще виходити фірмам, продукція яких поступається аналогічній 

продукції конкурентів за якістю, ступеня наукоємності, умовами обслуговування: 

1) на ринки з високою еластичністю попиту; 

2) на ринки з низькою еластичністю попиту. 

6. Які позакабінетні методи дослідження ринку використовуються фахівцями з 

маркетингу: 

1) вибіркове спостереження; 

2) суцільне спостереження; 

3) пробні продажі товарів; 

4) аналіз довідкової літератури; 

5) всі вищевказані. 

7. Яку систему представляє собою маркетинг: 

1) виробничу; 

2) збутову; 

3) виробничо-збутову. 

8. Маркетинг починається з: 

1) розробки та виробництва товару; 

2) вивчення ринку і запитів споживачів; 

3) інформаційної рекламної кампанії. 

9. Ринок, відповідний умовам, коли пропозиція перевищує попит це: 

1) ринок продавця; 

2) ринок покупця. 

10. Як залежить обсяг продажів від рівня цін при високій еластичності попиту?  

1) ціни знижуються незначно - обсяг продажів збільшується; 
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2) ціни знижуються значно - обсяг продажів істотно не зростає; 

3) ціни знижуються - обсяг продажів не змінюється. 

11. Яка позиція прогресивна з погляду результатів для підприємства-продуцента, що 

займає монопольне становище на конкретному сегменті ринку: 

1) максимальний прибуток з існуючого ринку; 

2) розширення існуючого ринку. 

12. До якого методу комплексного дослідження ринку відноситься вивчення різного 

роду довідників і статистичної літератури: 

1) кабінетні дослідження; 

2) позакабінетні / польові дослідження. 

13. Сегментація - це: 

1) поділ у відповідності до потреб споживачів на однорідні групи; 

2) визначення місця для свого товару в ряду аналогів. 

14. Позиціонування - це: 

1) поділ споживачів на однорідні групи відповідно до потреб; 

2) визначення місця для свого товару в ряду аналогів. 

15. Система аналізу маркетингової інформації включає в себе: 

1) статистичний банк даних; 

2) систему внутрішньої звітності; 

3) банк моделей; 

4) систему збору поточної зовнішньої маркетингової інформації. 

16. Який прийом був використаний при формулюванні даного питання анкети: «У 

маленьких кафе, відвідувачів обслуговують краще, ніж в великих»: 

а) рішуче не згоден;  

б) не згоден; 

в) не можу сказати; 

г) згоден. 

1) шкала «важливості»; 

2) оціночна шкала; 

3) питання з вибірковою відповіддю; 

4) питання зі шкалою Лайкерта; 

5) питання без заданої структури; 

6) семантичний диференціал. 

Визначте відповідні характеристики видів маркетингу, що використовується залежно 

від попиту: 

17. конверсійний маркетинг 

18. стимулюючий маркетинг 

19. розвиваючий маркетинг 

20. ремаркетинг 

21. синхромаркетинг 

22. підтримуючий маркетинг 

23. демаркетинг 

24. протидіючий маркетинг 

1) негативний попит; 

2) попит, що знижується; 

3) ірраціональний попит; 

4) відсутній попит; 

5) надмірний попит; 

6) потенційний попит; 

7) попит, що коливається; 

8) повний попит; 

25. Основні принципи свідомого маркетингу: 

1) орієнтація на споживача; 

2) новаторство; 

3) маркетинг ціннісних переваг; 

4) усвідомлення суспільної місії; 

5) соціально-етичний маркетинг; 

6) всі перераховані вище. 

26. Вид конкуренції, яка грає вирішальну роль на ринках готової продукції розвинених 

країн: 

1) цінова; 

2) нецінова. 
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27. Основні недоліки особистих продажів: 

1) контакти в процесі особистих продажів не так добре запам'ятовуються споживачем, 

як рекламні повідомлення; 

2) агент, який здійснює особисті продажу, не в змозі повідомити всю необхідну 

інформацію про товар і фірму; 

3) персональні продажі - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на 

один контакт; 

4) персональний продаж не забезпечують негайну зворотний зв'язок; 

5) персональні продажі несумісні з іншими видами діяльності з просування товару на 

ринок. 

28. Ринок товарів споживчого призначення складається з: 

1) підприємств, які купують товари для їх подальшої реалізації споживачам; 

2) покупців, які купують товари для особистого споживання; 

3) людей, які купують товари для продажу; 

4) окремих осіб, які купують промислові товари; 

5) фірм - виробників готової продукції. 

29. На якій стадії життєвого циклу товару фірма отримує максимальний прибуток: 

1) впровадження; 

2) спаду; 

3) зрілості; 

4) зростання. 

30. Фірма, що випускає легкові автомобілі, здійснює діяльність на ринку в період його 

скорочення. Просуваючи товар на ринок, фірма повинна основний упор робити на: 

1) низьких цінах; 

2) стилі своїх автомобілів; 

3) цінності для споживача і практичності автомобілів; 

4) престижності придбання нового автомобіля; 

5) різноманітності кольорів та оздоблення. 

31. Канал розподілу «виробник - посередник - споживач» швидше за все вибере фірма, 

що випускає: 

1) жувальну гумку; 

2) сигарети; 

3) автомобілі; 

4) миючі засоби. 

32. Фірма, що випускає трикотажні вироби (білизна та панчішні вироби), реалізовувала 

їх через мережу спеціалізованих магазинів. В останній рік фірма почала пакувати 

частину своєї продукції в спеціальну упаковку і продавати вироби в супермаркетах. 

Успіх фірми можна в даному випадку пояснити інноваціями: 

1) виробництва; 

2) реалізації; 

3) просування на ринок; 

4) цінової політики. 

33. Для сегментації ринку товарів споживчого призначення несуттєві наступні критерії: 

1) демографічні; 

2) географічні; 

3) психографічні; 

4) фізіологічні; 

5) поведінкові. 

34. Стратегію масового охоплення при виході на цільовий ринок недоцільно 

використовувати, якщо: 

1) фірма реалізує стратегію товарної диференціації; 

2) фірма розглядає весь ринок як цільовий; 
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3) покупці на ринку мають різнорідні потреби; 

4) покупці на ринку мають однорідні потреби; 

5) фірма в змозі забезпечити задоволення потреб всіх покупців на ринку. 

35. Якщо компанія виробляє продукцію, яку реалізують за високими цінами, а її 

споживачі проживають конкретно в одному районі, який метод просування товару 

вона буде в основному використовувати: 

1) рекламу; 

2) особисті продажу; 

3) паблік рілейшнз; 

4) стимулювання збуту. 

36. Співробітники рекламного відділення фірми вирішували питання про те, як 

посилити ефективність оголошень в газеті без зайвого збільшення рекламних витрат. 

Було запропоновано 2 варіанти, який з них більш доцільний: 

1) закупити цілу газетну смугу;  

2) купити місце на чотири оголошення по 1/8 смуги і розташувати їх послідовно через 

кожні дві сторінки. 

37. Фірма розробляє програму більш повного задоволення споживачів якістю її 

продукції. Фахівці запропонували два варіанти  формулювання мети. Якому варіанту 

слід віддати перевагу? 

1) підвищити показник ступеня задоволеності вимог споживачів у плановому періоді з 

92 до 98%; 

2) домогтися максимального ступеня задоволеності споживачів товарів.  

38. Дослідження, проведене фірмою «Хьюлетт-Паккард», показало, що дефектний 

резистор, виявлений до збірки, коштує 2 центи; на складальній лінії - 10 дол., а якщо 

він виявлений у виробі у споживача, він вже коштує сотні доларів. Який принцип 

повинен бути закладений в систему забезпечення якості: 

1) виявлення дефекту в виробі і усунення браку; 

2) попередження дефекту. 

39. Конкурентоспроможність товару - це: 

1) найвищий в світі рівень якості; 

2) здатність товару конкурувати на світовому ринку; 

3) здатність товару конкурувати з аналогічними видами продукції на світовому ринку; 

4) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період 

часу; 

5) найнижча собівартість. 

40. Складовими конкурентоспроможності товару є: 

1) технічний рівень; 

2) сертифікована система забезпечення якості; 

3) ефективність реклами; 

4) стайлінг; 

5) базисні умови контракту. 

41. Чи може товар, що перевершує за якістю конкуруючі аналоги, бути 

неконкурентоспроможним на даному ринку: 

1) так; 

2) ні. 

42. Чи можна зробити висновок про конкурентоспроможність товару, визначивши його 

повну відповідність вимогам міжнародного стандарту: 

1) так; 

2) ні. 

43. Фирма «Протон» виробляє і продає один тип кулькової ручки за однією ціною. Вся 

реклама фірми однотипна і спрямована на весь ринок у цілому. У своїй діяльності 

фірма «Протон» орієнтується на: 
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1) маркетингову концепцію; 

2) сегментацію ринку; 

3) стратегію концентрації; 

4) стратегію масового охоплення. 

44. Керівництво фірми «Альфа» прийняло рішення про частковий перегляд програми в 

зв'язку зі зниженням обсягу реалізації продукції фірми. Проведені дослідження 

показали, що були допущені помилки при виборі цільового ринку. Фірма прийняла 

рішення перейти від сегментації на основі демографічних критеріїв до сегментації на 

основі психографічних критеріїв. У цьому випадку фірмі слід використовувати 

критерії: 

1) кліматичні, територіальні; 

2) статево, соціально-економічні; 

3) стадії життєвого циклу сім'ї, релігійні, приналежність до певного соціального 

класу; 

4) особистісні характеристики, мотиви, стиль життя. 

45. 800 тис. родин цільового сегменту компанії мають телевізор. Програму, де 

передбачається розміщувати рекламу, дивляться 160 тис. родин. Критерій оцінки 

охоплення рекламної аудиторії на радіо і телебаченні в разі триразового показу ролика 

складе: 

1) 50 

2) 20 

3) 60 

46. Частка читачів журналу А на цільовому сегменті 40%. Частка населення, що 

становить цільовий сегмент, 50%. Індекс вибірковості складе: 

1) 125; 

2) 80. 

47. Як визначається ємність ринку: 

1) обсяг національного виробництва (v) + експорт (е) + імпорт (і); 

2) v + е - і + різниця обсягу запасів (запаси зросли); 

3) v + е - і - різниця обсягу запасів (запаси зросли); 

4) v - е + і - різниця обсягу запасів (запаси зросли); 

5) v - е + і. 

48. Зміст і послідовність видів діяльності в рамках маркетингу: 

1) масове виробництво - збут; 

2) вивчення споживачів - масове виробництво - стимулювання збуту – збут; 

3) масове виробництво  - стимулювання збуту – збут; 

4) вивчення споживачів – збут. 


