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ВОПРОСЫ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Направление подготовки 581000 «Маркетинг» 

 (бакалавр) ДОТ 

Профиль «Международный маркетинг» 

 

Дисциплина «Маркетинговое управление»  

 

1. Понятие управление маркетингом/ Маркетинг башкаруу түшүнүгү 

2. Система управления маркетингом на предприятии/ Ишкана маркетингин башкаруу 

системасы 

3. Стратегическое и тактическое управление маркетингом/ Стратегиялык жана 

тактикалык маркетинг башкаруу 

4. Процесс корпоративного стратегического планирования/ Корпоративдик 

стратегиялык пландоо процесси 

5. Процедура разработки плана маркетинга/ Маркетинг планын иштеп чыгуунун 

тартиби 

6. Цели и задачи маркетинга, их связь с корпоративными целями/ Маркетингдин 

максаттары жана милдеттери, алардын корпоративдик максаттар менен 

байланышы 

7. Содержание ситуационного анализа и использование его результатов в 

планировании/ Ситуациялык анализдин мазмуну жана анын натыйжаларын 

пландаштырууда пайдалануу 

8. Анализ сильных и слабых сторон предприятия/ Ишкананын күчтүү жана алсыз 

жактарын талдоо 

9. Анализ возможностей и опасностей/ Мүмкүнчүлүктөрдү жана коркунучтарды 

талдоо 

10. Обоснование маркетинговых возможностей предприятия/ Ишкананын 

маркетингдик мүмкүнчүлүктөрүн негиздөө 

11. Выбор стратегий роста/ Өсүү стратегияларын тандоо 

12. Портфельный анализ с использованием матрицы БКГ/ БКГ матрицасын колдонуу 

менен портфолио анализи 



13. Портфельный анализ с использованием матрицы Мак-Кинзи/ McKinsey 

матрицасын колдонуу менен портфолио анализи 

14. Выбор базовых стратегий (по Портеру)/ Негизги стратегияларды тандоо 

(Портерге ылайык) 

15. Обоснование конкурентных стратегий/ Атаандаштык стратегияларынын 

негиздери 

16. Методы выбора целевого рынка/ Максаттуу рынокту тандоо ыкмалары 

17. Задачи, критерии и сетка сегментации/ Милдеттер, критерийлер жана 

сегменттөө торчолору 

18. Оценка привлекательности сегментов и выбор целевого рынка/ Сегменттин 

жагымдуулугун баалоо жана максаттуу рынокту тандоо 

19. Рыночный потенциал и способы его оценки/ Рыноктун потенциалы жана аны 

кантип баалоо керек 

20. Определение рыночной доли предприятия/ Ишкананын рыноктук үлүшүн аныктоо 

21. Оценка спроса на товары длительного пользования/ Узак мөөнөттүү товарларга 

суроо-талапты баалоо 

22. Организация службы маркетинга на фирме/ Компанияда маркетинг кызматын 

уюштуруу 

23. Анализ конкурентоспособности товаров и фирм на рынке/ Рынокто товарлардын 

жана фирмалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн талдоо 

24. Система маркетинговой информации, ее содержание и основные элементы/ 

Маркетингдин маалымат системасы, анын мазмуну жана негизги элементтери 

25. Виды и назначение маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

түрлөрү жана максаты 

26. Маркетинг взаимоотношений. Разработка программ потребительской лояльности. 

Партнерские взаимоотношения/ Мамиле маркетинги. Керектөөчүлөрдүн 

лоялдуулук программаларын иштеп чыгуу. Шериктештиктер 

27. Стратегия Брендинга. Методы оценки стоимости бренда/  Брендинг стратегиясы. 

Брендди баалоо ыкмалары 

28. Основные стадии процесса разработки нового продукта. Методы лабораторного и 

естественного эксперимента для рыночного тестирования продуктов/ Жаңы 

продукцияны иштеп чыгуу процессинин негизги этаптары. Продукцияны рыноктук 

сыноо үчүн лабораториялык жана табигый эксперименттин ыкмалары. 

29. Анализ объема продаж и доли рынка (модель Парфитта-Коллинза)/ Сатуу көлөмүн 

жана рыноктун үлүшүн талдоо (Parfitt-Collins модели). 

30. Маркетинговая стратегия и тактика. Согласование корпоративной и 

функциональных стратегий/ Маркетинг стратегиясы жана тактикасы. 

Корпоративдик жана функционалдык стратегияларды шайкеш келтирүү.   

31. Маркетинг микс. Содержание и приоритеты выбора элементов маркетинга/ 

Маркетинг аралашмасы. Маркетинг элементтерин тандоонун мазмуну жана 

артыкчылыктары.  

32. Маркетинговая стратегия ценообразования/ Маркетингдик баа стратегиясы 

33. Оценка прибыли и потребительской ценности и их роль в маркетинговой стратегии 

ценообразования/ Киреше жана кардарлардын наркын баалоо жана алардын 

маркетингдик баа стратегиясындагы ролу.  

34. Модели принятия решения о покупке потребителем. Когнитивный диссонанс, 

маркетинговая стратегия его минимизации/  Керектөөчүлөрдүн сатып алуу чечими 

моделдери. Когнитивдик диссонанс, аны азайтуу үчүн маркетинг стратегиясы 

35. Внешние факторы влияния на поведение потребителей: демографические, 

экономические, природные, технологические, политические, культурные/ 

Керектөөчүлөрдүн жүрүм-турумуна таасир этүүчү тышкы факторлор: 

демографиялык, экономикалык, табигый, технологиялык, саясий, маданий 



36. Маркетинговые матрицы (БКГ, Ансоффа, конкурентная матрица Портера)/  

Маркетинг матрицалары (BCG, Ansoff, Портердин атаандаштык матрицасы) 

37. Стимулирование продаж. Целевая аудитория. Основные методы. Достоинства и 

недостатки методов стимулирования продаж/ сатууну жылдыруу. Максаттуу 

аудитория. Негизги методдор. Сатууну илгерилетүү ыкмаларынын 

артыкчылыктары жана кемчиликтери 

38. PR  и их роль в общей маркетинговой стратегии/ PR жана алардын жалпы 

маркетинг стратегиясындагы ролу 

39. Организационные структуры маркетинга. Должностные инструкции специалиста 

по маркетингу/ Маркетингдин уюштуруу структуралары. Маркетинг боюнча адис 

Жумуштун сүрөттөлүшү 

40. Международный маркетинг. Особенности международных маркетинговых 

стратегий на международных рынках/ Эл аралык маркетинг. Эл аралык 

рыноктордогу эл аралык маркетинг стратегияларынын өзгөчөлүктөрү 

41. Сканирование международной маркетинговой среды/  Эл аралык маркетинг 

чөйрөсүн сканерлөө 

42. Некоммерческий маркетинг/  Коммерциялык эмес маркетинг 

43. Информационные и компьютерные системы и программы, и их роль в 

маркетинговом анализе/ Маалыматтык жана компьютердик системалар жана 

программалар жана алардын маркетингдик анализдеги ролу 

44. Маркетинговый аудит. Основные этапы и цели/  Маркетинг аудити. Этаптар 

жана максаттар  

45. Стратегии проталкивания и вытягивания в маркетинговых каналах/ Маркетинг 

каналдарындагы стратегияларды түртүңүз жана тартыңыз  

46. Особенности потоков в маркетинговых каналах/ Маркетинг каналдарындагы 

агымдардын өзгөчөлүктөрү 

47. Теория конфликтов в маркетинговых каналах/ Маркетинг каналдарындагы 

конфликттердин теориясы 

48. Новая маркетинговая парадигма и развитие инструментов маркетинга/  Жаңы 

маркетинг парадигмасы жана маркетинг куралдарын өнүктүрүү 

49. Основные показатели оценки эффективности маркетинговых каналов/ Маркетинг 

каналдарынын натыйжалуулугун баалоо үчүн негизги көрсөткүчтөр 

50. Оценка потенциала рынка и рыночной доли/ Рыноктун потенциалын жана 

рыноктун үлүшүн баалоо   

 

Дисциплина «Рекламная деятельность» 

1. Понятие, сущность и задачи рекламы/ Жарнаманын түшүнүгү, маңызы жана 

максаттары 

2. Предмет и методологические основы рекламной деятельности/ Жарнамалык 

иштердин предмети жана методологиялык негиздери 

3. Реклама в государствах древнего мира/ Байыркы дүйнөнүн мамлекеттериндеги 

жарнама 

4. Развитие рекламы в Западной Европе и США/ Батыш Европада жана АКШда 

жарнаманын өнүгүшү 

5. Реклама в Кыргызстане/ Кыргызстандагы реклама. 

6. Реклама как метод управления людьми/ Жарнама адамдарды башкаруу ыкмасы 

катары 

7. Процесс воздействия и восприятия рекламы/ Жарнаманын таасири жана кабыл алуу 

процесси 

8. Психология потребительской мотивации поведения покупателя/ Сатып алуучунун 

жүрүм-турумунун керектөөчү мотивациясынын психологиясы 

 9. Система маркетинговых коммуникаций/ Маркетингдик коммуникациялар системасы 



10. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций/ Маркетингдик коммуникациялар 

системасындагы жарнама 

11. Коммерческая пропаганда/ коммерциялык пропаганда 

12. Стимулирование сбыта/ сатууну жылдыруу 

13. Личная продажа/ Жеке сатуу 

14. Основные нормы правового регулирования рекламной деятельности на рынке товаров, 

работ и услуг/ Товарлар, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунда жарнак ишин 

укуктук жөнгө салуунун негизги ченемдери 

15. Ответственность за ненадежную рекламу/ Ишенимсиз жарнама үчүн жоопкерчилик 

16. Основные признаки классификации рекламных средств/ Жарнамалык 

каражаттардын классификациясынын негизги өзгөчөлүктөрү 

17. Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним/ 

Жарнамалык маалымат каражаттарынын негизги элементтери жана аларга коюлган 

талаптар 

18. Выбор рекламных средств/ Жарнамалык каражаттарды тандоо 

19. Реклама в прессе/ Басма сөздөгү жарнама 

20. Печатная реклама/ Басып чыга турган жарнама 

21. Аудиовизуальная реклама/ Аудиовизуалдык жарнама 

22. Радио- и телереклама, выставки и ярмарки/ Радио жана телевидение жарнактары, 

кергезмелер жана жарманкелер 

23. Рекламные сувениры/ жарнамалык сувенирлер 

24. Прямая почтовая реклама/ түздөн-түз почта жарнамасы 

25. Наружная реклама/ Тышкы жарнама 

26. Мероприятия паблик рилейшнз/ Коомчулук менен байланышуу иш-чаралары 

27. Компьютеризированная реклама/ Компьютерлештирилген жарнама 

28. Виды и средства торговой рекламы/ Коммерциялык жарнаманын түрлөрү жана 

каражаттары 

29. Витрины, их виды, классификация и требования к ним/ Витриналар, алардын түрлөрү, 

классификациясы жана аларга коюлган талаптар 

30. Устройство витрин/ Аппаратты көрсөтүү 

31. Витринный инвентарь и материалы для оформления витрин/ Терезе жасалгалоо үчүн 

жабдууларды жана материалдарды көрсөтүү 

32. Правила разработки композиции витринной выставки/ Витриналык көргөзмөнүн 

композициясын иштеп чыгуу эрежелери 

33. Основные принципы составления рекламных текстов/ Жарнамалык тексттерди 

жазуунун негизги принциптери 

34. Художественное оформление рекламных текстов/ Жарнамалык тексттердин көркөм 

жасалгасы 

35. Выбор средств распространения рекламы/ Жарнамалык каражаттарды тандоо 

36. Коммуникация. Событие. Диалог/ Байланыш. Окуя. Диалог 

37. Составляющие рекламного текста/ Жарнамалык тексттин компоненттери 

38. Основные приемы воздействия на психологию клиента при создании рекламного 

текста/ Жарнамалык текстти түзүүдө кардардын психологиясына таасир этүүнүн 

негизги ыкмалары 

39. Рекламная деятельность оптовых и промышленных предприятий/ Дүң жана өнөр жай 

ишканаларынын жарнамалык иштери 

40. Сотрудничество в рекламной деятельности промышленных и розничных предприятий/ 

Өнөр жай жана чекене соода ишканаларынын жарнамалык ишмердүүлүгүндөгү 

кызматташтык 

41. Принципы построения рекламы. Стилистические формы/ Жарнаманын түзүлүшүнүн 

принциптери. Стилдик формалар 



42. Стилевые приемы при составлении рекламного текста/ Жарнамалык текстти 

даярдоодо стилдин ыкмалары 

43. Типы воздействия на сознание. Типология рекламных сообщений/ Аң-сезимге таасир 

этүүнүн түрлөрү. Жарнамалык билдирүүлөрдүн типологиясы 

44. Особенности составления рекламного текста в газетах и журналах, на телевидении, на 

радио, в почтовой рекламе/ Гезиттерде жана журналдарда, телевидениеде, радиодо, 

почталык жарнамада жарнак текстин түзүүнүн өзгөчөлүктөрү 

45. Рекламные агентства и их функции/ Жарнама агенттиктери жана алардын 

функциялары  

46. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса/ Жарнамалык 

процесстин катышуучуларынын ортосундагы мамилелерди уюштуруу 

47. Планирование рекламной работы на предприятии/ Ишканада жарнамалык иштерди 

пландаштыруу 

48. Организация и планирование рекламных кампаний/ Жарнамалык кампанияларды 

уюштуруу жана пландаштыруу 

49. Экономическая эффективность рекламных мероприятий/ Пропагандалык иштердин 

экономикалык эффективдуулугу 

50. Психологическая эффективность применения средств рекламы/ Жарнамалык 

каражаттарды колдонуунун психологиялык эффективдүүлүгү 

 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования»  

1. Сущность, роль и цели маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

маңызы, ролу жана максаттары 

2. Основные направления маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

негизги багыттары 

3. Теоретические основы маркетингового исследования/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

теориялык негиздери 

4. Виды и цели планов маркетингового исследования/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

пландарынын түрлөрү жана максаттары 

5. Виды маркетинговой информации/ Маркетинг маалыматынын түрлөрү 

6. Наблюдение: виды, этапы, значение, сферы применения/ Байкоо: түрлөрү, этаптары, 

мааниси, масштабы 

7. Эксперимент: существенные признаки, виды, возможности и целесообразность 

применения/ Эксперимент: негизги өзгөчөлүктөрү, түрлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана 

колдонуунун максатка ылайыктуулугу 

8. Имитация: сущность, значение, возможность и целесообразность использования/ 

Имитация: маңызы, мааниси, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана максатка ылайыктуулугу 

9. Опрос: сущность, достоинства и недостатки/ Сурамжылоо: маңызы, артыкчылыктары 

жана кемчиликтери 

10. Обоснование необходимости маркетинговых исследований, симптомы наличия 

проблемы, идентификация проблемы/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн зарылдыгын негиздөө, 

көйгөйдүн белгилери, көйгөйдү аныктоо 

11. Формулировка целей маркетинговых исследований в зависимости от товарной 

стратегии/ Продукциянын стратегиясына жараша маркетингдик изилдөө максаттарын 

түзүү 

12. Методика разработки плана маркетингового исследования/ Маркетинг изилдөө планын 

иштеп чыгуу методологиясы 

13. Принципы разработки анкет, подходы к проектированию анкет/ Анкеталарды иштеп 

чыгуунун принциптери, анкеталарды иштеп чыгуунун ыкмалары 

14. Структура вопросника, содержание и проблемы разработки/ Анкетанын түзүлүшү, 

мазмуну жана дизайн маселелери 



15. Основная часть вопросника: закрытые и открытые вопросы, вопросы с 

многовариантным выбором, вопросы со шкалой ответов, характеристика и проблемы 

применения/ Анкетанын негизги бөлүгү: жабык жана ачык суроолор, көп тандоосу бар 

суроолор, жооп шкаласы бар суроолор, колдонуунун мүнөздөмөлөрү жана көйгөйлөрү 

16. Методы преобразования и анализа данных, полученных в ходе маркетингового 

исследования/ Маркетингдик изилдөөлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтарды 

трансформациялоо жана талдоо ыкмалары 

17. Изучение спроса в ходе маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

жүрүшүндө суроо-талапты изилдөө 

18. Сегментация рынка по результатам маркетинговых исследований/ Маркетинг 

изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча рынокту сегменттөө 

19. Использование принципов сегментации рынка товаров народного потребления в ходе 

маркетинговых исследований/ Маркетингдик изилдөөлөрдүн жүрүшүндө керектөөчү 

товарларды сегменттөө принциптерин колдонуу 

20. Использование принципов сегментации рынка товаров промышленного назначения в 

ходе маркетинговых исследований/ Маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүүдө өнөр жай 

товарларын сегменттөө принциптерин колдонуу 

21. Позиционирование товара на рынке на основе карт восприятия/ Кабыл алуу 

карталарынын негизинде рынокто продукт позициялоо 

22. Позиционирование товара на рынке с применением портфельных методов/ портфолио 

ыкмаларын колдонуу менен рынокто продукт позициялоо 

23. Методические основы исследования конкурентов/ Атаандаштарды изилдөөнүн 

методологиялык негиздери 

24. Конкурентные позиции предприятия на рынке, виды конкурентных стратегий и роль 

каждой из конкурентных групп в развитии экономики/ Ишкананын рыноктогу 

атаандаштык позициялары, атаандаштык стратегияларынын түрлөрү жана 

экономиканы өнүктүрүүдөгү атаандаштык топтордун ар биринин ролу 

25. Основные показатели для исследования сбыта – товародвижения/ сатуу изилдөө үчүн 

негизги көрсөткүчтөр - продукт бөлүштүрүү 

26. Сущность и этапы рыночного тестирования цен/ Бааларды рыноктук тестирлөөнүн 

маңызы жана этаптары 

27. Процесс и этапы развития маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

өнүгүү процесси жана этаптары 

28. Особенности и основные тенденции современного рынка и требования, 

предъявляемые к маркетинговым исследованиям/ Заманбап рыноктун өзгөчөлүктөрү 

жана негизги тенденциялары жана маркетингдик изилдөөлөргө талаптар 

29. Методические основы маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн 

методологиялык негиздери 

30. Источники информации для маркетинговых исследований/ Маркетинг изилдөөлөрү 

үчүн маалымат булактары 

31. Синдикативная информация, ее сущность, достоинства и недостатки/ Синдикативдүү 

маалымат, анын маңызы, артыкчылыктары жана кемчиликтери 

32. Определение целей маркетингового исследования с использованием "дерева 

факторов"/ "Факторлор дарагын" колдонуу менен маркетингдик изилдөөнүн 

максаттарын аныктоо 

33. Определение целей маркетингового исследования с использованием системной карты/ 

Системалык картаны колдонуу менен маркетингдик изилдөөлөрдүн максаттарын 

аныктоо 

34. Определение целей маркетингового исследования на основе анализа факторов 

маркетинговой среды/ Маркетинг чөйрөсүнүн факторлорун талдоонун негизинде 

маркетинг изилдөөлөрүнүн максаттарын аныктоо 



35. Специфика формирования генеральной совокупности по корпоративным клиентам и 

конечным покупателям. Обоснование размера исследуемой совокупности/ Корпоративдик 

кардарлар жана акыркы кардарлар үчүн жалпы калктын калыптануу өзгөчөлүктөрү. 

Изилдөөчү калктын санынын негиздемеси 

36. Характеристика и преимущества использования матриц оценки параметров изделий 

при проведении опросов/ Сурамжылоолорду жүргүзүүдө продукциянын параметрлерин 

баалоо матрицаларын колдонуунун мүнөздөмөлөрү жана артыкчылыктары 

37. Проблемы выбора исполнителя маркетингового исследования/ Маркетинг изилдөө 

подрядчыны тандоо көйгөйлөрү 

38. Проблемы сбора данных и виды ошибок в полученной информации, пути 

минимизации ошибок/Маалыматтарды чогултуу көйгөйлөрү жана алынган 

маалыматтагы каталардын түрлөрү, каталарды минималдаштыруу жолдору 

39. Структура и содержание отчета о маркетинговом исследовании, критерии качества 

отчета/ Маркетинг изилдөөлөрүнүн отчетунун түзүмү жана мазмуну, отчеттун сапат 

критерийлери 

40. Показатели, используемые для оценки спроса, предложения и перспектив развития 

рынка/ Индикаторлор суроо-талапты, сунушту жана рыноктун өнүгүү келечегин баалоо 

үчүн колдонулат 

41. Практические подходы к сегментации рынка товаров народного потребления: ценовая 

сегментация/ Эл керектеечу товарлар рыногун сегментациялоонун практикалык 

жолдору: бааны сегментте-шуу 

42. Практические подходы к сегментации рынка товаров народного потребления: 

сегментация по каналам сбыта/ Эл керектөөчү товарлар рыногун сегментациялоонун 

практикалык мамилелери: бөлүштүрүү каналдары боюнча сегменттөө 

43. Практические подходы к сегментации рынка товаров народного потребления: 

сегментация по характеристикам товара/ Эл керектеечу товарлар рыногун сег-

ментациялоонун практикалык ык-малары: продукциянын му-нездемесу боюнча 

сегментация. 

44. Практические подходы к сегментации рынка товаров производственного назначения: 

ценовая сегментация/ Өнөр жай товарларын рыногун сегментациялоонун практикалык 

жолдору: бааны сегменттөө 

45. Практические подходы к сегментации рынка товаров производственного назначения: 

сегментация по каналам сбыта/ Өнөр жай товарларын рыногун сегментациялоонун 

практикалык жолдору: бөлүштүрүү каналдары боюнча сегменттөө 

46. Практические подходы к сегментации рынка товаров производственного назначения: 

сегментация по характеристикам товара/ Өнөр жай товарларын рыногун 

сегментациялоонун практикалык жолдору: продукциянын мүнөздөмөлөрү боюнча 

сегменттөө 

47. Практические подходы к сегментации рынка товаров производственного назначения: 

сегментация по объемам потребления/ Өнөр жай товарларын рыногун 

сегментациялоонун практикалык жолдору: керектөө көлөмү боюнча сегменттөө 

48. Изучение потребителей: исследование отношений/ Керектөөчү изилдөө: мамилелерди 

изилдөө 

49. Изучение потребителей: оценка уровня удовлетворенности запросов потребителя/ 

Керектөөчү изилдөө: Кардарлардын канааттануу деңгээлин баалоо 

50. Факторы чувствительности потребителя к цене/ Керектөө баасынын сезгичтигинин 

факторлору 

 

 

Заведующая кафедры «МКиЛ» ФУиБ 

к.э.н., доцент Исмаилова Н.Р: 


