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1. Тестове завдання (8 балів)
1. Який етап процесу маркетингового дослідження вимагає найбільших витрат часу і
фінансових коштів:
A. Розробка проекту і програми дослідження
B. Збір первинної інформації (проведення опитування, спостереження, експерименту
й ін.)
C. Обробка (на комп'ютері) й аналіз результатів дослідження
D. Збір вторинної інформації?
2. Що є реальною перевагою при проведенні фірмою маркетингового дослідження
самостійно:
A. Глибше знання особливостей досліджуваного ринку товару
B. Більш оперативне проведення дослідження
C. Вища об'єктивність інформації, одержаної в процесі дослідження
D. Порівняльна дешевизна дослідження?
3. Яка з названих методик відноситься до класу інтерв'ю, а не анкетування:
A. Телефонне
B. Роздаточне
C. Поштове
D. По Інтернету?
4. Анкетування – це:
A. Опитування у формі письмових відповідей, що даються самими респондентами
B. Вивчення біографічних даних респондентів
C. Розробка переліку питань для листа опитування
D. Формування вибірки респондентів?
5. Що з названого є перевагами телефонного інтерв'ю:
A. Висока репрезентативність одержуваної інформації
B. Висока оперативність одержуваної інформації
C. Неможливість впливу інтерв'юера на респондента
D. Низька вартість дослідження
E. Безпека інтерв'юера в процесі опитування?
6. У чому полягає ефективність маркетингового дослідження:

A. В отриманні всієї необхідної інформації відповідно до завдань дослідження
B. У досягненні мети, поставленої маркетингом фірми
C. У витрачанні на проведення маркетингового дослідження мінімальних фінансових і
людських ресурсів
D. У формуванні цільового маркетингу?
7. Що забезпечує надійність маркетингової інформації:
A. Використання в основному лише вторинної інформації, офіційних даних, що
публікуються статистичними й іншими державними органами
B. Максимальна її відповідність поглядам керівництва фірми і маркетологів
C. Забезпечення наукових принципів збору інформації (достовірності, стійкості,
репрезентативності) і виключення тенденційності в її оцінці
D. Наукові принципи відбору інформації?
8. Маркетинговий відділ фірми для ухвалення рішення про сегментацію ринку залучив
інформацію про доходи населення, що міститься в черговому виданні статистичного
довідника. До якого типа відноситься ця інформація:
A. Первинна інформація
B. Вторинна внутрішня інформація
C. Вторинна зовнішня інформація
D. Третинна інформація?

2. Теоретичні запитання (3*8 балів)
2.1. Значення маркетингових досліджень для забезпечення реалізації
концепції маркетингу на підприємстві
2.2. Сутність і функції маркетингової інформації, її джерела та
класифікація
2.3. Бюджетування маркетингового дослідження
3. Розрахунково-аналітичне завдання (8 балів)
За результатами попередніх досліджень відомо, що:
1) коефіцієнт ймовірності дорівнює 3;
2) допустима похибка становить 3%;
3) 40% опитуваних позитивно відповідають на питання;
4) 60% опитуваних негативно відповідають на питання.
Визначити: величину вибіркової проби.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності, протокол № 1 від «27» серпня 2018 р.
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