
 

1. Mаркетингтік зерттеудегі мәселе 

A) басқарушылық мәселені шешу үшін ақпарат 

B) зерттеудің тұжырымдамасы 

C) зерттеудің жоспары 

D) зерттеудің әдістемесі 

E) зерттеудің мақсатына сәйкес ақпарат 

F) зерттеудің міндеттеріне сәйкес ақпарат 

2. Mаркетингтік зерттеулердің объектілері 

A) нарықты зерттеу 

B) бағаны зерттеу 

C) жарнаманы зерттеу 

D) бәсекелестерді зерттеу 

E) өткізу жүйесін зерттеу 

F) ақпаратты зерттеу 

G) жабдықтаушыларды зерттеу 

H) делдалдарды зерттеу 

3. Mәселені анықтау үшін маркетингтік зерттеулер қамтиды 

A) тауарды зерттеу 

B) нарық әлеуетін зерттеу 

C) имиджді зерттеу 

D) нарық сипаттамаларын зерттеу 

E) сатуды зерттеу 

F) болжамдық зерттеулер 

G) тенденцияларды зерттеу 

4. Eкінші ретті ақпараттың кемшіліктері 

A) зерттеу мақсатына сәйкес келмеуі 

B) жиналған ақпараттың сенімсіздігі 

C) жиналған ақпараттың ескі болуы 

D) зерттеу мақсатына сәйкес жиналады 

E) әртүрлі көздерден алынған ақпараттың қарама-қайшы болуы 

F) ақпаратты бірнеше көздерден салыстыру мүмкіндігі 

G) ақпарат көздерінде жеке алуға болмайтын ақпараттар болуы мүмкін 

H) жиналған ақпараттың жылдамдығы 

5. Cипаттамалық зерттеулердің сипаттамалары 

A) мәселенің нақты көрсетілуімен сипатталады 

B) ірі репрезентативті үлгілерге негізделген 

C) іріктеме кішігірім өлшемдермен сипатталады және репрезентативті 

емес 

D) зерттеу объектісі туралы ақпараттың аз болуы 

E) ұсынылатын гипотезаның нақты болуы 

F) гипотезаның нақты немесе мүлдем болмауы 

G) ақпаратты жинау әдіс сапалы сипатта болуы 

H) іріктеме үлкен өлшемдермен сипатталады және репрезентативті емес 

  



 

6. Брифтегі маркетингтік зерттеулерді жүргізудің әдістемесіне қойылатын 

талаптар 

A) зерттеудің дизайны 

B) мақсатты аудиториясы 

C) зерттеудің географиясы 

D) осы саладағы зерттеудің бұрыңғы тәжірибесі 

E) нарықтың негізгі ойыншылары 

F) тексеру үшін гипотезалар 

G) зерттеушілік міндеттер 

7. Интервальдық шкала 

A) сандық жағынан әр түрлі аралықтар берілетін сандық шкала 

B) объектілерге сандар берілетін рангтік шкаласы 

C) объектілерге сандар берілетін шкаласы 

D) өлшемнің ең төменгі деңгейінің шкаласы 

E) бастапқы нүктесі бар ақпараттық шкала 

F) конъюнктуралық шкаласы 

8. Mаркетингтік зерттеудің нәтижелері ұсынылатын құжат 

A) зерттеудің есебі 

B) зерттеудің анықтамасы 

C) шолу жасау 

D) сөз сөйлеу 

E) баяндама 

F) презентация 

G) пресс релиз 

9. Зерттеу жүргізуге тапсырыстың құрылымы 

A) басқа маркетингтік зерттеулердің нәтижелерінің болуы 

B) зерттеу нәтижелері есебінің формасына талаптар 

C) маркетингтік зерттеудің коммерциялық ұсынысын дайындау мерзімі 

D) зерттеулердің әдістерінің болуы, ұсынысының дайындығы 

E) зерттеудің тұжырымдамасының болуы, нәтижелі еместігі 

F) зерттеуді жүргізудің құны, ұсынысының дайындығы 

G) таңдалған іріктеменің көлемін анықтау, ұсынысты дайындау 

H) зерттеуді жүргізуші мамандандырылған мамандардың болуы 

10. Бақылау нәтижелерінің сенімділігін бағалау 

A) маркетинг шығыны коэффициенті 

B) маркетинг коэффициенті 

C) пайдалылық коэффициенті 

D) рентабельділік коэффициенті 

E) Парето коэффициенті 

F) сенімділік коэффициенті 

G) орнықтылық коэффициенті 

H) бақылаушылар келісімінің коэффициенті 


