
 

1. Hарық 

A) өнім мен қызметтерді сатып алушылар мен ықтимал сатып алушылар 

жиынтығы 

B) қайтарымына әлдене ұсынып, өзіне қажет затты алу әрекеті 

C) компания өнімдерінің артықшылықтарына аз көңіл бөліп қателесуі 

D) қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін нарықта ұсынылатын өнім 

E) тұтынушының өзінің қажеттілігіне не жетіспейтінін сезіну күйі 

2. Mаркетинг 

A) нарықты зерттеу 

B) жарнаманы зерттеу 

C) тұтынушыны зерттеу 

D) сатуды зерттеу 

E) сатып алуды зерттеу 

3. Iріктеме 

A) маркетингтік зерттеуге халықты тұтас көрсету үшін іріктеп алынған 

халық сегменті 

B) халықтың әр мүшесін іріктеп алу ықтималдығы белгілі және бірдей 

болуы тиіс 

C) зерттеушінің ақпарат алуға болатын ең қарапайым халық мүшесін 

таңдауы 

D) халықтың топтарға бөлінуі және зерттеуші сұхбат алу үшін топтардың 

іріктелуі 

E) зерттеушінің бірнеше санаттағы адамдардың белгілі санын анықтауы 

және сұхбат жүргізуі 

4. Cебептік зерттеу 

A) себеп-салдарлы байланыстар туралы гипотезаларды анықтауға 

арналған маркетингтік зерттеу 

B) маркетингтік проблемаларды түсінуге мүмкіндік беретін маркетингтік 

зерттеу 

C) басты мәселені анықтау үшін жүргізілетін сипаттамалық маркетингтік 

зерттеу 

D) мәселе мақсаттарын анықтау үшін зерттеу жоспарын әзірлеудегі 

маркетингтік зерттеу 

E) зерттеу жоспары бойынша дерек жинау және талдау арқылы оны 

зерделеу 

  



 

5. Байқау зерттеуі 

A) тиісті адамдарды, әрекеттерді және жағдайларды байқау арқылы дерек 

жинау 

B) сатып алушылардың табиғи ортасын қарау, дерек жинау және 

бақылаушылар жіберу 

C) адамдарға олардың біліміне қатысты сұрақ қою арқылы дерек жинау, 

әрекеттерді байқау 

D) арнайы іріктелген топтардың реакция айырмашылықтарын тексеру 

арқылы дерек жинау 

E) қызмет немесе ұйым туралы әңгімелесу үшін өткізілетін тікелей 

сұхбатқа дерек жинау 

6. Mакроорта 

A) микроортаға әсер ететін ауқымды және мәдени күштер 

B) сатып алушының қанағаттануына әсер ететін күштер 

C) тұтынушының мінез – құлқына әсер ететін субъектілер 

D) ұйымның өз мақсаттарына қол жеткізу қабілетіне әсер ететін күш 

E) микроорта және медиаорта субъектілеріне әсер ететін күштер 

7. Tехнологиялық орта 

A) жаңа технологияларды, жаңа өнімдер мен нарық мүмкіндіктерін 

жасайтын күштер 

B) шексіз уақыт бойы қолданатын әлемдік экономиканы құратын 

стратегиялар мен тәжірибелер 

C) маркетингтік қызмет әрекеті нәтижесінде өзгеретін қоршаған орта 

факторлары 

D) ұйымның өз мақсаттарына қол жеткізу қабілетіне әсер ететін кез 

келген топ 

E) тұтынушының сатып алу қабілетімен шығын жүйесіне ықпал ететін 

экономикалық фактор 

8. Tабиғи орта 

A) маркетологтар ресурс ретінде пайдаланатын немесе маркетингтік 

қызмет әрекеті нәтижесінде өзгеретін қоршаған орта 

B) шексіз уақыт бойы қолданатын әлемдік экономиканы құратын 

стратегиялар мен тәжірибелер 

C) тұтынушының сатып алу қабілетімен жаңа өнімдер мен нарық 

мүмкіндіктерін жасайтын күштер 

D) ұйымның өз мақсаттарына қол жеткізу қабілетіне қызығушылық 

танытқан немесе оған әсер ететін кез келген топ 

E) тұтынушының сатып алу қабілетімен шығын жүйесіне ықпал ететін 

экономикалық фактор 

9. Tұтынушы мінез-құлқына әсер ететін факторлар 

A) мәдени, әлеуметтік, жеке, психологиялық 

B) психологиялық, саяси, мәдени 

C) экологиялық, жеке, мәдени 

D) субмәдениет, географиялық, отбасы 

E) кәсіп, өмір салты, экологиялық 



 

10. Tұтынушы нарығы 

A) жеке тұтыну үшін өнімді/қызметті сатып алатын жеке тұлға не отбасы 

B) өндірушілердің тұтыну мақсатында тауарларды сатып алуы 

C) қоғам мүшесі отбасынан бойына сіңірген негізгі құндылықтар 

D) өнімді түпкі тұтынушыға жеткізуге бағытталған құндылықтар 

E) өмірлік тәжірибеге негізделген ортақ құндылықтарды бөлісетін 

адамдар 


