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ВОПРОСЫ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Направление подготовки 581000 «Маркетинг» 

 (магистратура) очного отделения 

Профиль «Международный маркетинг» 

 

Дисциплина «Международный маркетинг» 

1. Сущность, содержание и особенности международного маркетинга./ Эл аралык 

маркетингдин маңызы, мазмуну жана өзгөчөлүктөрү 

2. Функции и цели международного маркетинга./ Эл аралык маркетингдин функциялары 

жана максаттары 

3. Виды международного маркетинга./ Эл аралык маркетингдин түрлөрү 

4. Специфика маркетинга во внешнеэкономической деятельности./ Тышкы экономикалык 

ишмердүүлүктө маркетингдин өзгөчөлүгү 

5. Международные маркетинговые исследования и сегментация международного рынка./ 

Эл аралык маркетинг изилдөө жана эл аралык рынокту сегментациялоо 

6. Маркетинговая среда в международном маркетинге./ Эл аралык маркетингдеги 

маркетинг чөйрөсү 

7. Понятие, виды и критерии сегментации в международном маркетинге./ Эл аралык 

маркетингдеги сегментациянын түшүнүгү, түрлөрү жана критерийлери 

8. Стратегия международной деятельности компании./ Компаниянын эл аралык 

ишмердүүлүгүнүн стратегиясы 

9. Экспортный и международный маркетинг: общее и различия в концептуальных 

подходах./ Экспорт жана эл аралык маркетинг: концептуалдык мамилелердеги жалпы 

жана айырмачылыктар 

10. Стратегия международного маркетинга./ Эл аралык маркетинг стратегиясы 

11. Экспортный и международный маркетинг: общее и различия в концептуальных 

подходах./ Экспорт жана эл аралык маркетинг: концептуалдык мамилелердеги жалпы 

жана айырмачылыктар 

12. Международная ценовая политика./ Эл аралык баа саясаты 

13. Международная политика продукта./ Эл аралык продукт саясаты 

14. Международная коммуникационная политика./ Эл аралык байланыш саясаты 



15. Способы присутствия компании за рубежом./ Компаниянын чет өлкөдө болушунун 

жолдору 

16. Патентно-правовое обеспечение экспортных операций./ Экспорттук операцияларды 

патенттик-укуктук жактан камсыздоо 

17. Управление деятельностью предприятия в сфере международного маркетинга./ Эл 

аралык маркетинг чөйрөсүндө компаниянын ишмердүүлүгүн башкаруу 

18. Основные виды мировых цен и их особенности./ Дүйнөлүк баанын негизги түрлөрү 

жана алардын өзгөчөлүктөрү 

19. Экспортная товарная политика./ Товарларды экспорттоо саясаты 

20. Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга./ Экономиканын 

глобализациясы жана эл аралык маркетинг проблемалары 

 

Дисциплина «Стратегический маркетинг»  

 

1. Концепция стратегического маркетинга./ Стратегиялык маркетинг концепциясы 

2. Сущность, функции и принципы стратегического маркетинга./ Стратегиялык 

маркетингдин маңызы, функциялары жана принциптери 

3. Управление стратегическим маркетингом./ Стратегиялык маркетинг башкаруу 

4. Конкурентные преимущества в стратегическом маркетинге./ Стратегиялык 

маркетингдеги атаандаштык артыкчылык 

5. Структура системы стратегического маркетинга./ Стратегиялык маркетинг 

системасынын түзүмү 

6. Методы прогнозирования в стратегическом маркетинге./ Стратегиялык 

маркетингде болжолдоо ыкмалары 

7. Сущность, принципы и классификация методов прогнозирования/Болжолдоо 

ыкмаларынын маңызы, принциптери жана классификациясы 

8. Анализ в стратегическом маркетинге: Сущность и принципы анализа/  

Стратегиялык маркетингдеги талдоо: анализдин маңызы жана принциптери 

9. Стратегии позиционирования в стратегическом маркетинге/ Стратегиялык 

маркетингдеги позициялоо стратегиялары 

10. Формирование стратегических цен/ Стратегиялык бааларды түзүү 

11. Факторы ценообразования и методы прогнозирования цен в стратегическом 

маркетинге./ Стратегиялык маркетингде баа факторлору жана бааны болжолдоо 

ыкмалары 

12. Выбор стратегии ценообразования/ Баа стратегиясын тандоо 

13. Разработка стратегического управленческого решения./ Стратегиялык башкаруу 

чечимин иштеп чыгуу 

14. Сущность и классификация управленческих решений/ Башкаруу чечимдеринин 

маңызы жана классификациясы 

15. Разработка нормативов конкурентоспособности и стратегии организации. / 

Атаандаштыктын стандарттарын жана уюштуруу стратегиясын иштеп чыгуу 

16. Анализ конкурентных преимуществ организации/ Уюмдун атаандаштык 

артыкчылыктарын талдоо 

17. Разработка нормативов конкурентоспособности товаров и организации/ 

Товарлардын жана уюмдардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн 

стандарттарын иштеп чыгуу 

18. Состав и содержание стратегии организации./ Уюмдун стратегиясынын курамы 

жана мазмуну 

19. Инновационная деятельность организации по выполнению ее стратегии/ Уюмдун өз 

стратегиясын ишке ашыруу боюнча инновациялык ишмердүүлүгү 



20. Сущность, классификация и кодирование инноваций в стратегическом маркетинге./ 

Стратегиялык маркетингдеги инновациялардын маңызы, классификациясы жана 

коддолушу 

 

Дисциплина «Международная логистика»  

1. Сущность и факторы развития международной логистики/ Эл аралык логистиканын 

маңызы жана өнүгүү факторлору 

2. Инфраструктура международной логистики/ Эл аралык логистикалык 

инфраструктура 

3. Виды и характеристики таможенных процедур и режимов в международной 

логистической деятельности/ Эл аралык логистикалык иш-аракеттеги бажы 

процедураларынын жана режимдеринин түрлөрү жана мүнөздөмөлөрү 

4. Предмет и методы международной логистики/ Эл аралык логистиканын предмети 

жана методдору 

5. Понятие инфраструктуры и компоненты инфраструктуры международной

 логистики/ Эл аралык логистиканын инфраструктурасынын концепциясы жана 

инфраструктурасынын компоненттери 

6. Определение таможенной стоимости товара в международной логистической 

 Деятельности/ Эл аралык логистикада товарлардын бажылык наркын аныктоо 

 иш-чаралар 

7. Международная транспортная инфраструктура/ Эл аралык транспорт 

инфраструктурасы 

8. Риски в международной логистике/ Эл аралык логистикадагы тобокелдиктер 

9. Международная инфраструктура железнодорожного транспорта/ Эл аралык темир 

жол транспортунун инфраструктурасы 

10. Проблема рисков в международной логистической деятельности/ Эл аралык 

логистикалык иш-аракеттердеги тобокелдиктер көйгөйү 

11. Конкуренция в международной логистике/ Эл аралык логистика боюнча 

атаандаштык 

12. Международная инфраструктура автомобильного транспорта/ Эл аралык 

автотранспорт инфраструктурасы 

13. Факторы внедрения международной логистики в деятельность предприятий, 

работающих на внешнем рынке/ Тышкы рынокто иштеп жаткан ишканалардын ишине 

эл аралык логистиканы киргизүүнүн факторлору 

14. Управление рисками в международных цепях поставок/ Эл аралык жеткирүү 

чынжырларында тобокелдиктерди башкаруу 

15. Организационные аспекты международной логистики/ Эл аралык логистиканын 

уюштуруу аспектилери 

16. Роль информационных технологий в международной логистике/ Эл аралык 

логистикада маалыматтык технологиялардын ролу 

17. Правовое обеспечение международной логистической деятельности/ Эл аралык 

логистикалык ишмердүүлүктү укуктук камсыздоо 

 

 

 

 

Заведующая кафедры «МКиЛ» ФУиБ 

к.э.н., доцент Исмаилова Н.Р: 


