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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (237 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 237).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 

 
@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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ММ 5301 МАРКЕТИНГ – МЕНЕДЖМЕНТ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Бейжанова А.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Ахметова З.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Каленова С.А. – экономика ғылымдарының докторы, «Тұран» 

университетінің профессоры 

Кожамкулова Ж.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономиканың қазіргі дамуы маркетинг бойынша өте ерекше ойлау 

деңгейі арқылы нарықты мұқият зерттеп, сонда туындаған жағдайларды 

өзгерту үшін жоғары маманданған кадрларға сұранысын арттыруда. Рынокты 

басқарудың әдістерін, принциптері мен механизмдерін терең білуді, 

экономикалық конъюнтурасын, фирманың бәсекелік позициясына нәтижелі 

әсер ететін ұйымдастыру – басқару принциптерінің жиынтығын маркетингті 

басқару курсы береді. Мұнымен қазіргі нарық жағдайындағы басқару 

жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгерген маркетинг мамандарын 

дайындау қажеттігі мен маңыздылығы анықталады. 

Осыған байланысты, «Маркетинг-менеджмент» курсы маркетинг 

үрдістері мен процедураларын басқаруға, маркетинг сұрақтарын кеңейтілген 

түрде қарастыруға арналады. 

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетингтік 

басқару», «Маркетингтік зерттеу», «Баға құру». 

Типтік оқу жоспарына сәйкес, берілген пәнді оқу барысында аралас пән 

ретінде: «Сауда белгісін басқару», «Маркетингтік зерттеу II», «Стратегиялық 

маркетинг» т.б. сияқты пәндерді атауға болады. Берілген пәндерді қатар оқу 

қажеттілігі – осыкурстыоқытудағынарықта әртүрлітұтынушылартиптерінің 

мінез-құлықтарыменшешім қабылдау үрдісі, ғылыми әдістерарқылы 

әртүрлізерттеулержүргізусияқтымәселелеросыпәндердіоқытукезіндешешілеті

нмәселелершеңберінекіреді.   

“Маркетинг- менеджмент” пәнін оқудың нәтижесінде магистранттар 

білуі керек: 

- маркетинг-менеджмент қағидасы, түсінігі негізін нақты 

экономикалық жағдайларды шешу және талдау кезінде қолдану; 
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- маркетингтік әрекеттерді стратегиялық және оперативті басқару 

көлемінде тиімді шешімдерді қолдана алу; 

- маркетингтік шараларды дамыту үшін бақылауды іске асыру 

және талдау; 

- маркетингтік зерттеу әдістерін меңгеру. 

Пәнді үйрену барысында магистранттар ұйымдастыру-басқару 

жұмысының тәсілдерін меңгеруі және меңгеруі керек: 

- фирма қызметіндегі жедел және стратегиялық маркетингтік 

жоспарды жасап және экономикалық негіздеуді;  

- фирмада маркетинг қызметін оның барлық құрылымдарын 

оңтайландыру мен бағыттауды қамтамасыз ететін бөлім ретінде 

ұйымдастыруды; 

- тауарлық, бағалық, бөлу мен коммуникация саясатындағы 

келісілген, салмақталған шешім қабылдай білуді; 

- фирманың маркетингтік қызметтін бақылау мен нәтижесін 

бағалай білуді; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атаулары 

1 Кіріспе 

2 Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары 

3 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

4 Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

5 Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

6 Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

7 Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

8 Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

9 Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты  

10 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу жүйесі 

11 Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның жылжыту саясаты  

12 Жоспарлау маркетинг-менеджменттің негізгі функциясы ретінде  

13 Маркетинг-менеджментегі бақылау және аудит 

14 Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент (макродеңгей,  

корпоративтікдеңгей, микродеңгей) 

15 Халықаралық маркетинг-менеджмент 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Маркетингпен басқарудың теориясы мен практикасының дамуы 

маркетингтік ғылыми пән ретінде дамуы және қалыптасуымен тікелей 

байланысты. 
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Курс мақсаты – маркетинг әдістері мен қағидаларын ескере отырып 

басқару міндеттерін тиімді кеңейту үшін қажет маманданған дағдылар мен 

білімін жүйелі қалыптастыру.  

Осы қойылған мақсаттарға сәйкес келесі  міндеттер анықталды: 

- маркетинг-менеджмент мәнін, қызметтері мен маркетинг, 

менеджмент, маркетингті басқару теориясын терең оқу негізіндегі 

қағидаларын анықтау және меңгеру; 

- маркетинг кешенінің негізгі факторларын басқарудың 

стратегиялары және тактикасы: тауар, баға, өткізу және жылжыту; 

- маркетинг әрекеті жүйесінің басты қызметтері негізінде басқару 

үрдістерін оқу: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және т.б.; 

- қазіргі жағдайдағы маркетингтік тапсырмаларды шешу бойынша 

тәжірибелік дағдыларды нығайту.  

 «Маркетинг-менеджмент» пәнінің оқу объектісі жеке меншік нысаны, 

түрі, типі, мақсаты және қызмет саласынан (ұйым, фирма, кәсіпорын, 

корпорация және т.б.) тәуелсіз әлеуметтік-экономикалық жүйе болып 

табылады. «Маркетинг-менеджмент» пәнін зерттеу мәні – экономика 

саласындағы және әр түрлі сферадағы маркетингтік басқару әдісі, элементі, 

құралы, қағидасы және түрі, сонымен қатар кәсіпорындағы  стратегиялық 

және тактикалық  маркетингтік шешімдерді қабылдау үрдісінің әдістемесі 

болып табылады.  

Маркетинг-менеджмент ғылыми пән ретінде, маркетинг саласындағы 

кәсіби білім алудың негізгісі болып табылады. Фирманы басқару 

құрлымында маркетинг-менеджмент кәсіпорын әрекетіндегі стратегиялық 

жоспарды жүзеге асырудағы негізгісі болып табылады.  

Бұл білікті маманның маркетинг саласындағы басқару әрекеті мен 

әдістерін фирманың және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ұзақ кезеңге құрып 

пайдалана алуы керектігімен анықталады. 

Маркетингтік тәсіл барлық заманауи және халықаралықтан жеке 

кәсіпкерлікке дейінгі дамып келе жатқан ұйымдардың нарықтық қызмет 

негізімен анықталады. Маркетингтік тәсіл басқарудан нарықтық 

жағдайлардың өзгерісін қабылдау икемділігімен, жүйелілігімен, нарық 

конъюктурасымен және қажеттілікке бағытталуымен ерекшеленеді.  

 Қазіргі заманға сай «Маркетинг-менеджмент» пәнін оқуда 

шаруашылықтық қажеттілік бәсекелестіктің және нарықтық жаһанданудың 

күшеюіне байланысты жоғарылайды.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары  

Экономикадағы маркетинг пен менеджмент ролі және мәні. 

«Маркетинг», «менеджмент» және «Маркетинг-менеджмент» түсініктерінің 

ұқсастықтары. Маркетинг-менеджмент теориясының дамуының құрылуы. 
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Маркетинг-менеджмент дамуының қарқыны мен қазіргі бағыттары. 

Маркетинг-менеджмент философия ретінде және кәсіпкерлік жүйесіндегі 

әрекеттен интенсификация құралдары. Кәсіпорын жүйесіндегі маркетинг-

менеджмент тұжырымдамасы. Маркетинг-менеджмент функциясы, 

қағидалары, мақсаты. Стратегиялық, тактикалық және операциялық 

маркетинг-менеджмент: түсінігі, қағидалары, қолдану жағдайлары. 

ҚР-ғы маркетингті зерттеудің қажеттілігі, енгізу жағдайы және дамуы. 

Маркетинг-менеджменттің даму мәселелері мен болашағы. Шетел және 

отандық фирмалардың практикалық қызметтерінде маркетинг-менеджментті 

қолдану тұжырымдамалары. 

 

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер 

Маркетинг зерттеу қағидалары, мақсаттары, міндеттері. Маркетинг 

зерттеулерінің негізгі бағыттары. Маркетинг зерттеулер құрылымы. 

Маркетингтік зерттеу құралдары. Маркетингтік зерттеу әдістері. 

Маркетингтік ақпараттық жүйесі. 

Маркетингтік әрекет жүйесіндегі ақпараттар мәні мен түсінігі. 

Маркетингтік ақпараттар жүйесі. Маркетингтік ақпарат жүйесінің даму 

қарқыны. Ақпарат жинау әдістері. Мәліметтерді жинаудың қазіргі жолдары. 

Мәліметтерді жинаумен жұмыс жасаудағы жаңа технологиялар. 

Маркетингтік білім жүйесінің элементі ретіндегі маркетинг база мәліметтері 

(knowledge system).  

Қазақстанда маркетингтік ақпараттар жүйесін қалыптастыру және 

ұйымдастыру.Маркетингтік зерттеудің қазіргі жағдайы. Шетелдік және 

отандық тәжірибеде маркетинг зерттеулерін жүргізу ерекшеліктері. 

Қазақстанда маркетингтік зерттеулердің ролі. 

 

Маркетинг ортасын талдаудың әдістемелік негіздері 

Фирманы қоршаған сыртқы ортаны талдаудың мақсаты және 

альтернативті стратегиялық шешімдерді қалыптастыру үшін оның мәні. 

Сыртқы ортаның маркетингтік талдау деңгейі: макро орта, микро орта, мезо 

орта. 

Макро ортаны талдау және оның мазмұны. Макро ортаны 

қалыптастырушы факторлар. Экономикалық конъюнктураны талдау. Сыртқы 

ортаның тұрақсыздандырушы факторы ретіндегі әлемдік дағдарыс. Дағдарыс 

жағдайындағы қазақстандық экономикадаға макро ортаның даму 

артықшылықтары. 

Мезо ортаны талдау және оның мазмұны. Потенциалды нарықты 

талдау және бағалау. Фирма нарығын болжамды бағалау. Фирманың 

мақсатты және потенциалды нарығы. Салалық бәсекелестік. М.Портердің бес 

бәсекелестік күші моделі. Қазақстандағы бәсекелестік орта. Қазақстан 

Республикасындағы бәсекелестік ортаны қалыптастыру артықшылықтары. 

ҚР-ғы кәсіпорын дамуы жағдайына қажетті бәсекелік ортаның даму мәні. 
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Микро орта факторларын талдау. Сұранысты бағалау: мәні, 

қағидалары, әдістері. Тауарлар мен қызметтер сұранысын зерттеу үшін 

көрсеткіштер жүйесі. 

 

Маркетинг-менеджменттегі нарықты сегменттеу.  

Сегменттеу деңгейлері және нарық құрылымдылығы. Нарықты 

сегменттеу деңгейлері, нарық құрылымдылығы сегменттеу үшін негіз 

ретінде: таңдаудың бірыңғай құрылымы, таңдаудың шашыраңқы құрылымы, 

таңдаудың ошақты құрылымы. Нарықты сегменттеу процедурасы. Тиімді 

сегменттеу критерийлері. 

Тұтынушылық және іскерлік нарықтарды сегменттеу. Тұтынушылық 

нарықты сегменттеудің негізгі қағидалары: географиялық белгісі бойынша, 

демографиялық белгісі бойынша, психографиялық белгісі бойынша, мінез-

құлық белгісі бойынша. Мультиатрибутивті сегменттеу. Іскерлік нарықты 

сегменттеу қағидалары.  

Нарықтың мақсатты сегментін таңдау. Нарық сегментін бағалау. 

Мақсатты нарықтардың әртүрлі типтері: бір сегментке шоғырлану, таңдаулы 

мамандану, тауарлық мамандану, нарықтық мамандану, нарықты толық 

қамту. Нарықтың мақсатты сегменттерін таңдау және бағалаудың қосымша 

аспектілері. Стратегиялық тәсілдің үш нұсқасы негізінде мақсатты нарықты 

таңдау. Дифференциалданбаған маркетинг стратегиясы. Шоғырланған 

маркетинг стратегиясы. Дифференциалданған маркетинг стратегиясы.    

Тауар нарықтарының жіктелуі. Конъюнктуралық шолу. Нарық 

сыйымдылығы: түсінігі, деңгейлері. Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық 

үлесін анықтау. Нарық сыйымдылығы және үлесі динамикасына әсер ететін 

факторлар. Тауарды нарықта жайғастыру үрдісі. Жайғастыруда 

критерийлерді таңдау. Нарықта жайғасытрудағы әрекеттердің кезектілігі. 

Жайғастыру карталары. Жайғастыру стратегиялары. Тауарды қайта 

жайғасытыру.  

 

Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

Сатып алушының мінез-құлығын анықтайтын факторлар: мәдени 

факторлар, әлеуметтік факторлар, жеке тұлғалық факторлар, психологиялық 

факторлар. Сатып алу үрдісі. Сатып алушылық рөл. Сатып алушының мінез-

құлқы. Сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісінің кезеңдері: сатып алуды 

сезіну, ақпарат іздеу, нұсқаларды бағалау, сатып алу туралы шешім, сатып 

алғаннан кейінгі тұтынушының мінез-құлқы. Сатып алу туралы шешім 

қабылдау үрдісінің басқа модельдері.  

Іскерлік және тұтынушылық нарықтар. Іскерлік сатып алудың типтері. 

Жинақталымымен сатып алу және жеткізу. Іскерлік сатып алу үрдісінің 

қатысушылары. Іскерлік сатып алушылардың мінез-құлқын анықтайтын 

факторлар: сыртқы орта факторлары, ұйымдастырушылық факторлар, 

тұлғааралық қатынастар факторлары және жеке тұлғалық факторлар, мәдени 
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факторлар. Сатып алу үрдісі. Сатып алу үрдісінің типтері. Сатып алу 

үрдісінің кезеңдері. 

 

Маркетинг қызметін ұйымдастыру 

Ұйымдастыру құрылымының түсінігі. Кәсіпорындардағы ұйымдастыру 

құрылымының түрлері мен ондағы маркетинг қызметінің орыны. Басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымының түрлері. Сызықтық. Функционалдық. 

Сызықты-функционалдық. Матрицалық. Дивиздік. Көптік. 

Маркетингтік менеджмент. Маркетинг қызметінің жалпы сипаты. 

Маркетинг қызметін ұйымдастырылған түрдегі қалыптасуы: функционалды, 

дивизді, матрицалы. Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетинг қызметінің 

мәнділігі. Маркетинг бөлімінің міндеттері. Маркетингтік жұмыстарды 

құжаттармен қамтамасыз ету. Маркетингтік құжаттар түрлері.  

Маркетинг қызметінің тиімді жұмыс жасауын бағалау және 

қызметкерлерге жалақыны төлеу жүйесінің критерийлері. Кәсіпорынның 

негізгі құрылымдық бөлімшелері мен өтім қызметімен маркетинг қызметінің 

өзара тәжірибелік байланысын ұйымдастыру.  

Қазақстан кәсіпорындарындағы маркетингтің дамуы. Отандық 

компанияларды маркетингтік әрекеттерді басқаруды жүзеге асырудағы 

негізгі бағыттары. 

 

Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

Тауар жәнетауар-микс. Маркетингтегі тауар саясатын басқару. 

Тауарлық ассортимент. Тауарлардың иерархиясы және деңгейлері. 

Тауарлардың жіктелуі. Тауар саясатын талдау. Тауар линиялары аумағында 

шешімдер. Тауар желілерін талдау. Тауардың өмірлік циклін басқару 

саясаты. Сауда таңбаларына қатысты шешім қабылдау. Тауар белгілерінің 

мәні және түрлері. Тауар белгілерінің қызметтері. Бренд және брендингті 

ұйымдастыру. Брендке бағытталған маркетинг. Бренд матрицасы және 

құрылымы.  

Сауда таңбаларының активтерін басқару стратегиясы. Сауда таңбасын 

жайғастыру, сауда таңбаларын кеңейту. Кеңейту технологиялары. Сауда 

таңбаларының позициясын іске асыру әдістері. Таңбаны тарату арналарына 

әсер ететін фактор ретінде қолдану. Тенденция мониторингі. Сызықтық 

кеңею. Тарату арналарының құрылымы. Сыйақылық баға белгілеу: 

сыйақылық баға, таңбалық бағаны анықтау. Компанияны, елді, тауарды, 

қызметті, шіркеуді, жекелікті жайғастыру. Өзін-өзі жайғастыру. Қайта 

жайғастыру. Әлеуметтік жарнама және әлеуметтік-бағытталған брендинг.  

Өндірістік бағдарлама құрылымын талдау.  

Орам тауар саясатының элементі ретінде. Нарықтық қатынастар 

жағдайында орамға қойылатын талаптар.  
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Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

Бағалық стратегиялардың мәні және мазмұны. Баға белгілеудің негізгі 

стратегиялары: дифференциалданған баға белгілеу стратегиясы, мерзімді 

жеңілдіктердің бағалық стратегиясы, кездейсоқ жеңілдіктердің бағалық 

стратегиясы, бағалық дискриминация стратегиясы, нарыққа ену бағалық 

стратегиясы, қисық игеру бойынша бағалық стратегия, бағамен белгі беру 

бағалық стратегиясы, географиялық бағалық стратегия. Бастапқы (негізгі) 

бағаны анықтау. Бәсекелестік деңгейі және сұранысқа бағытталған бағаны 

анықтау. Маркетингтегі жеңілдіктер саясаты. Жеңілдіктер саясатының мәні 

және мазмұны.  

Инициативті және реактивті бағаның өзгеруі. Бағаның инициативті 

төмендеуі. Бағаның инициативті жоғарылауы. Баға өзгерісіне реакция. 

Бағаның реактивті өзгеруі.  

 

Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның өткізу жүйесі   

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу түсінігі және рөлі. 

Өткізудің маркетингтік саясатының негізгі міндеттері. Өткізу арналарының 

мәні: тікелей және жанама арналар. Өткізу жолдары. Нарықта тауарды 

өткізудің маркетингтік стратегиясы. Өткізу арналарының деңгейі: 

тұтынушылық және өнеркәсіптік тауарларды өткізу арналарының деңгейі. 

Өткізу арналарын басқару. Өткізу арналарының негізгі жүйелері: тік 

маркетингтік жүйе, көлденең маркетингтік жүйе, көпарналы (аралас) 

маркетингтік жүйелер. Арналарға қатысты стратегиялық шешімдер. Арнаның 

ұйымдық формасын таңдау.   

Кәсіпорынның өткізу саясаты: элементтері және шаралары. Өткізудің 

маркетингтік саясатының негізгі элементтері: өткізу, тауар қозғалысы, өткізу 

арналары стратегиялары.   

 

Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның жылжыту саясаты  

Жылжыту саясатының мақсаты мен міндеттері. Жылжыту саясатының 

құралдары. Жарнаманы, өткізуді ынталандыруды, қоғаммен байланысты 

және тікелей маркетингті басқару. Маркетинг кешеніндегі жарнама. 

Жарнаманың мақсаты, міндеттері, қызметтері және негізгі түрлері. Жарнама 

кампаниясын жоспарлау. Сатуды ынталандыру. Сатуды ынталандырудың 

негізгі бағыттары. Сатуды ынталандырудың негізгі құралдары.  

Қоғаммен байланыс. Public Relations мақсаты, міндеттері және 

қызметтері. Маркетингтік қоғаммен байланыс сферасында негізгі шешімдер. 

Тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің өсуі. Тікелей маркетингтің 

артықшылықтары. Біріккен тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің негізгі 

арналары.  

Біріккен маркетингтік коммуникацияларды басқару. Тиімді 

коммуникация әзірлеу. Маркетингтік коммуникация құрылымы туралы 

шешімдер. Біріккен маркетингтік коммуникациялардың үйлесуі және 

басқару. 
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Маркетинг-менеджментттің негізгі функциясы ретіндегі 

жоспарлау 

Басқару үрдісінің сипаты мен түсінігі. Басқару қағидалары. 

Жоспарлау – жалпы корпоративті басқарудың құраушысы. 

Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны. Маркетингтік жоспарлардың 

жіктелуі. Маркетингтік жоспарлардың құрылымы. Маркетингтік 

жоспарларды талдау негізі. Маркетингті оперативті және стратегиялық 

жоспарлау ерекшеліктері. Жоспарларды талдаудың нәтижесі. Жоспарлау 

әдістері. 

Стратегиялық басқарудың жалпы тұжырымдамасы. Стратегиялық 

басқару жүйесі. Стратегиялық жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Маркетингті стратегиялық жоспарлау үрдісі мен міндеттері. Стратегиялық 

жоспарлаудың үлгілері. 

Маркетингті оперативті жоспарлау міндеттері. Маркетингтік 

бағдарламаларды талдау сатылары. Оперативті жоспарлаудың ұйымдастыру 

аспектілері. Біріккен  маркетингтік жоспарларды жүзеге асыру механизмі. 

 

Маркетинг-менеджментті бақылау және аудит   
Маркетингті басқарудағы бақылау мәні  және маңызы. Бақылау 

түрлері. Маркетингтік іс-әрекетті бақылау және түзеу.  

Жедел бақылау. Қаржылық әрекеттер нәтижесін бақылау. 

Коммуникативті тиімділікті бақылау.  

Стратегиялық бақылау. Стратегиялық бақылау жолдары. Стратегиялық 

тұрақтылықты талдау әдісі (Дж. Дэя), стратегиялық осалдықты талдау әдісі 

(Ж.-Ж. Ламбен), стратегиялық бейімділікке тест-талдау (Ф. Котлер), 

стратегиялық тиімділікті бағалау әдісі (Г. Ассэль).  

Маркетинг аудиті. Маркетинг аудитінің мәні мен ерекшеліктері. 

Маркетинг аудитінің аясы мен объектілері. Сыртқы және ішкі маркетинг 

аудиті. Сыртқы маркетинг аудитінің сатылары.  

Маркетингті бюджеттеу. Маркетингтік бюджет түрлері. Маркетинг 

бюджетін жоспарлау әдістері. «Төмен-жоғары» және «Жоғары-төмен» 

бюджет: салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктері. Маркетинг 

шығындары. Шығындарды қалыптастыру орталығы. Нөлдік базадағы 

бюджеттеу.  Маркетинг әрекетінің бағыты бойынша бюджеттер. 

 

Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент (макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей)  

Макро деңгейдегі маркетинг-менеджмент.Макро маркетинг: мәні, 

мақсаты және міндеттері. Ұлттық экономиканы дамытудың стратегиялық 

жоспарлары. Макро деңгейдегі стратегиялық жоспарлаудың мақсаты мен 

міндеттері. Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелері. Аймақтық даму 

стратегиясы. Дамудың аймақтық жоспары. Территориялық дамудың 

стратегиялық жоспары. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтудың альтернативті стратегиясы. Мак-Кинси 7S үлгісі. М. Портер 
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бойынша бәсекеге қабілеттілік факторларын талдау. Ж.-Ж. Ламбен бойынша 

бәсекеге қабілеттілікті талдау. Дағдарыс жағдайында Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың стратегиялық бағыттары. 

Корпоративті деңгейдегі маркетинг-менеджмент.Фирманың нарықтық 

қызметіндегі стратегияны талдаудағы қалыптасқан көзқарастар. Нарықтағы 

әрекет стратегияларын жасаудың негізгі жолдары. Корпоративті деңгейдегі 

маркетинг-менеджмент стратегиялары: базистік (эталонды) стратегиялар, 

бәсекелестік стратегиялары, аралас стратегиялар, диверсификация 

стратегиясы, бизнестің орын алу стратегиялары. Корпоративті 

стратегияларын таңдау. Стартегиялық талдау. SWOT-талдау әдісінің маңызы. 

Саланың жағдайы және фирманың саладағы орыны. Фирма мақсаттары. 

Дифференциалды протфельді бағалау. Матрица: салаларды тарту – 

бәсекелестіктегі ұстаным. Салалардың тартымдылығын салыстыру және 

өміршеңдік циклі матрицасы. Нарықтық ортаға тәуелділік деңгейі. Уақытша 

фактор. Стратегияны бағалау. 

Микро деңгейдегі маркетинг-менеджмент.Экономиканың нақты 

секторының иниституционалды бірлігі ретіндегі кәсіпорын. Кәсіпорынның 

ұйымдастырушылық құрылымы. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндірісті 

жоспарлау және өнімді жүзеге асыру. Нарық көлемі мен сиымдылығын 

анықтау әдістемесі. Нарық көлемі мен сиымдылығының динамикасына әсер 

етуші факторлар.  

Мақсатты нарықты таңдау және жайғастырудың стратегияларын 

басқару.  

Мақсатты нарықты басқару. Мақсатты рынокты портфельді талдау 

әдісі арқылы талдау. Д. Абельдің үш мөлшерлі матрицасы. Фирма үшін 

рынок тартымдылығын анықтау критерилері.Нарықтағы тауарларды қайта 

жайғастыру мен жайғастыру. Жайғастыру стратегиясы. 

 

Халықаралық маркетинг-менеджмент 

Компания әрекетіндегі ұлттандыру. Халықаралық бизнестің негізгі 

түрлері. Халықаралық маркетинг-менеджмент мәні, рөлі мен түсінігі. 

Бизнестің сыртқы ортасын талдау. Сыртқы орта мониторингісі. Халықаралық 

сыртқы ортаны бағалау. Мүмкіндік матрицасы. Қауіптілік матрицасы. Орта 

профилі. Халықаралық сыртқы ортаның жауласу коэффициенті.  

Стратегияларды талдау. Фирманың халықаралық стратегиясы. 

Фирманың көп ұлтты және әлемдік стратегиялары. Сыртқы нарыққа ену 

стратегиясының түрлері. Сыртқы нарыққа шығу тәуекелі мен тиімділігі. 

Халықаралық маркетинг-микс. Халықаралық сегменттеу. Сыртқы 

экономика әрекеті үшін мақсатты нарықты таңдау. Халықаралық маркетинг 

жүйесіндегі фирманың баға саясаты. Экспорттық бағаны қалытастыру 

артықшылықтары. Тауардың экспорттық бағасын есептеу тәртібі. 

Маркетингтік логистика. Халықаралық нарықтағы тауарларды жылжыту. 

Халықаралық құралдар коммуникациясы. Халықаралық жарнама 
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концепциясы. Жарнаманы таратудың халықаралық құралдары. Өнімнің 

өтімін ынталандыру.  

Қазақстандық нарыққа шет ел компанияларының енуі және әрекеттері. 

Қазақстандық компаниялардың экспорттық саясаты: сыртқы нарыққа шығу 

стратегиясы.  

Әлемдік дағдарыс жағдайындағы компания әрекетінің сыртқы 

экономикалық саясаты. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары 

2. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

3. Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

4. Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

5. Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

6. Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

7. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

8. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

9. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу жүйесі  

10. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның жылжыту саясаты  

11. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

12. Жоспарлау маркетинг-менеджменттің негізгі функциясы ретінде   

13. Маркетинг-менеджментегі бақылау және аудит 

14. Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент ( макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей) 

15. Халықаралық  маркетинг-менеджмент 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіпорын қызметіндегі  маркетинг-менеджменттің алатын орны 

2. Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру 

3. Сұранысты жоспарлау және талдау (нақты бір тауар мысалында) 

4. Негізгі маркетинг ортасын құраушылар 

5. Маркетингті басқару концепциясы 

6. Маркетинг кешеніндегі тауар саясатын басқару 

7. Қазақстанның тұтыну тауарлары нарығындағы бәсекелестік 

8. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру 

9.  ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

10. Фирма тауарларына бағаны құру 

11. Фирманың коммуникациялық саясаты 

12. Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық маркетингтің дамуы 
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13. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

14. Нақты тауар және кәсіпорын мысалында жарнама бюджетін 

анықтау 

15. Маркетинг-менеджмент кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың құралы ретінде 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ 

ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіпорындарда маркетингті ұйымдастыру 

2. Соңғы тұтынушы әрекетін үлгілеу 

3. Маркетингті басқару концепциясы 

4. Маркетингтік зерттеу әдістері 

5. ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

6. Маркетингтік ақпарат жүйесі: мәні және негізгі элементтері 

7. Кәсіпорынның брендингтік саясатының заманауи бағыттары 

8. Фирма тауарларына бағаны құру 

9. Фирманың коммуникациялық саясаты 

10. ҚР-да қоғаммен байланыс шараларын ұйымдастыру тәжірибесі 

11. Стратегиялық басқару 

12. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау (мысал негізінде) 

13. Бейкоммерциялық маркетинг стратегиясы 

14. Халықаралық маркетинг 

15. Халықаралық менеджмент 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Ф. Котлер, К.Л. Келлер. Маркетинг менеджмент - 14-е издание - 

СПб.: Питер,  2014 г. - 800 б. 

2. Савчук Г.А., Управление маркетингом на предприятии, учебное 

пособие, Савчук Г.А., Мокерова Ю.В., М, 2014 – 220 б. 

3. П. Дойль., Ф.Штерн. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 4-е 

издание – М.: Питер, 2007 – 544 б. 

4. Капон Н. Управление маркетингом: учеб. для вузов / Н. Капон, В. 

Колчанов, Дж. Макхалберт. - СПб.: Питер, 2010.- 832 б.- (Классический 

зарубеж. учеб.).  

5. Данько Т.П. Управление маркетингом: учеб. / Тамара Петровна 

Данько. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010. - 362, [6] б.- (Высш. 

образование).  

6. Голова, А.Г. Управление продажами: учеб. для студ. экон. вузов, 

обуч. по направлению "Экономика" и спец. "Маркетинг", "Реклама" / А.Г. 

Голова. - М.: Дашков и К, 2013. - 277 б. 
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7. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на 

стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

416 б. 

8. Сысоева, С.В. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный 

менеджмент / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова. - СПб.: Питер, 2013. - 288 б.  

9. Управление маркетингом: учеб. пособие / под ред. И. М. Синяевой. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учеб., 2011.- 414 

 

Қосымша:  

1. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник/ О.С. 

Виханский. — М: Гардарики, 2010. — 296б. 

2. Голубков, Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры: учебник / 

Е.П. Голубков — М.: Дело, 2011. — 318 б. 

3. Амблер, Т. Практический маркетинг: учебник/ Т. Амблер — СПб.: 

Издательство «Питер», 2010. — 400 б. 

4. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг: учебник/ Ж.Ж. Ламбен.- 

СПБ: Наука, 2011. — 487б. 

5. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, 

ориентированный на рынок. Учебник. СПб.:  Питер, Лидер,  2010. – 720 б.   

6. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг: Практикум: Учебное 

пособие / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов. - СПб.: Лань, 

Планета Музыки, 2012. - 160 б. 

7. Ахметова З.Б. Ценообразование: учебное пособие / З.Б. Ахметова. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 296б. 

8. Чувакова, С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практическое 

пособие / С.Г. Чувакова. - М.: Дашков и К, 2012. - 260 б.  

9. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: 

Вильямс, 2016. - 496 б. 

10. Шеденов У.К., Ильясов Д.К. Теория маркетинга и менеджмента в 

сфере услуг. – Алматы: Қазақ университеті – 2002. 

11. Ильясов Д.К. Маркетинг: теориясы мен практикасы. – Алматы: 

Қазақ университеті. – 2002. 

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba425661
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba425662
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba425663
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономиканың қазіргі дамуы маркетинг бойынша өте ерекше ойлау 

деңгейі арқылы нарықты мұқият зерттеп, сонда туындаған жағдайларды 

өзгерту үшін жоғары маманданған кадрларға сұранысын арттыруда. Рынокты 

басқарудың әдістерін, принциптері мен механизмдерін терең білуді, 

экономикалық конъюнтурасын, фирманың бәсекелік позициясына нәтижелі 

әсер ететін ұйымдастыру – басқару принциптерінің жиынтығын маркетингті 

басқару курсы береді. Мұнымен қазіргі нарық жағдайындағы басқару 

жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгерген маркетинг мамандарын 

дайындау қажеттігі мен маңыздылығы анықталады. 

Осыған байланысты,  «Маркетинг-менеджмент» курсы маркетинг 

үрдістері мен процедураларын басқаруға, маркетинг сұрақтарын кеңейтілген 

түрде қарастыруға арналады. 

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетингтік 

басқару», «Маркетингтік зерттеу», «Баға құру». 

Типтік  оқу жоспарына сәйкес, берілген пәнді оқу барысында аралас 

пән ретінде:  «Сауда белгісін басқару», «Маркетингтік зерттеу II», 

«Стратегиялық маркетинг» т.б. сияқты пәндерді атауға болады. Берілген 

пәндерді қатар оқу қажеттілігі – осы курсты оқытудағы нарықта әр түрлі 

тұтынушылар типтерінің мінез-құлықтары мен шешім қабылдау үрдісі, 

ғылыми әдістер арқылы әр түрлі зерттеулер жүргізу сияқты мәселелер осы 

пәндерді оқыту кезінде шешілетін мәселелер шеңберіне кіреді.   

“Маркетинг- менеджмент” пәнін оқудың нәтижесінде магистранттар 

білуі керек: 
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- маркетинг-менеджмент қағидасы, түсінігі негізін нақты 

экономикалық жағдайларды шешу және талдау кезінде қолдану; 

- маркетингтік әрекеттерді стратегиялық және оперативті басқару 

көлемінде тиімді шешімдерді қолдана алу; 

- маркетингтік шараларды дамыту үшін бақылауды іске асыру 

және талдау; 

- маркетингтік зерттеу әдістерін меңгеру. 

Пәнді үйрену барысында магистранттар ұйымдастыру-басқару 

жұмысының тәсілдерін меңгеруі және меңгеруі керек: 

- фирма қызметіндегі жедел және стратегиялық маркетингтік 

жоспарды жасап және экономикалық негіздеуді;  

- фирмада маркетинг қызметін оның барлық құрылымдарын 

оңтайландыру мен бағыттауды қамтамасыз ететін бөлім ретінде 

ұйымдастыруды; 

- тауарлық, бағалық, бөлу мен коммуникация саясатындағы 

келісілген, салмақталған шешім қабылдай білуді; 

- фирманың маркетингтік қызметтін бақылау мен нәтижесін 

бағалай білуді; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Маркетингпен басқарудың теориясы мен практикасының дамуы 

маркетингтік ғылыми пән ретінде дамуы және қалыптасуымен тікелей 

байланысты. 

Курс мақсаты – маркетинг әдістері мен қағидаларын ескере отырып 

басқару міндеттерін тиімді кеңейту үшін қажет маманданған дағдылар мен 

білімін жүйелі қалыптастыру.  

Осы қойылған мақсаттарға сәйкес келесі  міндеттер анықталды: 

- маркетинг-менеджмент мәнін, қызметтері мен маркетинг, 

менеджмент, маркетингті басқару теориясын терең оқу негізіндегі 

қағидаларын анықтау және меңгеру; 

- маркетинг кешенінің негізгі факторларын басқарудың 

стратегиялары және тактикасы: тауар, баға, өткізу және жылжыту; 

- маркетинг әрекеті жүйесінің басты қызметтері негізінде басқару 

үрдістерін оқу: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және т.б.; 

- қазіргі жағдайдағы маркетингтік тапсырмаларды шешу бойынша 

тәжірибелік дағдыларды нығайту.  

 «Маркетинг-менеджмент» пәнінің оқу объектісі жеке меншік нысаны, 

түрі, типі, мақсаты және қызмет саласынан (ұйым, фирма, кәсіпорын, 

корпорация және т.б.)  тәуелсіз әлеуметтік-экономикалық жүйе болып 

табылады. «Маркетинг-менеджмент» пәнін зерттеу мәні – экономика 

саласындағы және әр түрлі сферадағы маркетингтік басқару әдісі, элементі, 

құралы, қағидасы және түрі, сонымен қатар кәсіпорындағы  стратегиялық 

№ Тақырыптың аты 

1 Кіріспе 

2 Маркетинг-менеджменттің  теориялық негіздері мен тұжырымдамалары 

3 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

4 Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

5 Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

6 Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

7 Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

8 Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

9 Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

10 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу және жылжыту саясаты  

11 Маркетинг менеджменттегі жоспарлау, бақылау және аудит    

12 Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент ( макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей) 

13 Халықаралық  маркетинг-менеджмент 
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және тактикалық маркетингтік шешімдерді қабылдау үрдісінің әдістемесі 

болып табылады.  

Маркетинг-менеджмент ғылыми пән ретінде, маркетинг саласындағы 

кәсіби білім алудың негізгісі болып табылады. Фирманы басқару 

құрлымында маркетинг-менеджмент кәсіпорын әрекетіндегі стратегиялық 

жоспарды жүзеге асырудағы негізгісі болып табылады.  

Бұл білікті маманның маркетинг саласындағы басқару әрекеті мен 

әдістерін фирманың және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ұзақ кезеңге құрып 

пайдалана алуы керектігімен анықталады. 

Маркетингтік тәсіл барлық заманауи және халықаралықтан жеке 

кәсіпкерлікке дейінгі дамып келе жатқан ұйымдардың нарықтық қызмет 

негізімен анықталады. Маркетингтік тәсіл басқарудан нарықтық 

жағдайлардың өзгерісін қабылдау икемділігімен, жүйелілігімен, нарық 

конъюктурасымен және қажеттілікке бағытталуымен ерекшеленеді.  

 Қазіргі заманға сай «Маркетинг-менеджмент» пәнін оқуда 

шаруашылықтық қажеттілік бәсекелестіктің және нарықтық жаһанданудың 

күшеюіне байланысты жоғарылайды.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары  

Экономикадағы маркетинг пен менеджмент ролі және мәні. 

«Маркетинг», «менеджмент» және «Маркетинг-менеджмент» түсініктерінің 

ұқсастықтары. Маркетинг-менеджмент теориясының дамуының құрылуы. 

Маркетинг-менеджмент дамуының қарқыны мен қазіргі бағыттары. 

Маркетинг-менеджмент философия ретінде және кәсіпкерлік жүйесіндегі 

әрекеттен интенсификация құралдары. Кәсіпорын жүйесіндегі маркетинг-

менеджмент тұжырымдамасы. Маркетинг-менеджмент функциясы, 

қағидалары, мақсаты. Стратегиялық, тактикалық және операциялық 

маркетинг-менеджмент: түсінігі, қағидалары, қолдану жағдайлары. 

ҚР-ғы маркетингті зерттеудің қажеттілігі, енгізу жағдайы және дамуы. 

Маркетинг-менеджменттің даму мәселелері мен болашағы. Шетел және 

отандық фирмалардың практикалық қызметтерінде маркетинг-менеджментті 

қолдану тұжырымдамалары. 

 

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер 

Маркетинг зерттеу қағидалары, мақсаттары, міндеттері. Маркетинг 

зерттеулерінің негізгі бағыттары. Маркетинг зерттеулер құрылымы. 

Маркетингтік зерттеу құралдары. Маркетингтік зерттеу әдістері. 

Маркетингтік ақпараттық жүйесі. 

Маркетингтік әрекет жүйесіндегі ақпараттар мәні мен түсінігі. 

Маркетингтік ақпараттар жүйесі. Маркетингтік ақпарат жүйесінің даму 

қарқыны. Ақпарат жинау әдістері. Мәліметтерді жинаудың қазіргі жолдары. 
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Мәліметтерді жинаумен жұмыс жасаудағы жаңа технологиялар. 

Маркетингтік білім жүйесінің элементі ретіндегі маркетинг база мәліметтері 

(knowledge system).  

Қазақстанда маркетингтік ақпараттар жүйесін қалыптастыру және 

ұйымдастыру. Маркетингтік зерттеудің қазіргі жағдайы. Шетелдік және 

отандық тәжірибеде маркетинг зерттеулерін жүргізу ерекшеліктері. 

Қазақстанда маркетингтік зерттеулердің ролі. 

 

Маркетинг ортасын талдаудың әдістемелік негіздері 

Фирманы қоршаған сыртқы ортаны талдаудың мақсаты және 

альтернативті стратегиялық шешімдерді қалыптастыру үшін оның мәні. 

Сыртқы ортаның маркетингтік талдау деңгейі: макро орта, микро орта, мезо 

орта. 

Макро ортаны талдау және оның мазмұны. Макро ортаны 

қалыптастырушы факторлар. Экономикалық конъюнктураны талдау. Сыртқы 

ортаның тұрақсыздандырушы факторы ретіндегі әлемдік дағдарыс. Дағдарыс 

жағдайындағы қазақстандық экономикадаға макро ортаның даму 

артықшылықтары. 

Мезо ортаны талдау және оның мазмұны. Потенциалды нарықты 

талдау және бағалау. Фирма нарығын болжамды бағалау. Фирманың 

мақсатты және потенциалды нарығы. Салалық бәсекелестік. М.Портердің бес 

бәсекелестік күші моделі. Қазақстандағы бәсекелестік орта. Қазақстан 

Республикасындағы бәсекелестік ортаны қалыптастыру артықшылықтары. 

ҚР-ғы кәсіпорын дамуы жағдайына қажетті бәсекелік ортаның даму мәні. 

Микро орта факторларын талдау. Сұранысты бағалау: мәні, 

қағидалары, әдістері. Тауарлар мен қызметтер сұранысын зерттеу үшін 

көрсеткіштер жүйесі. 

 

Маркетинг-менеджменттегі нарықты сегменттеу  

Сегменттеу деңгейлері және нарық құрылымдылығы. Нарықты 

сегменттеу деңгейлері, нарық құрылымдылығы сегменттеу үшін негіз 

ретінде: таңдаудың бірыңғай құрылымы, таңдаудың шашыраңқы құрылымы, 

таңдаудың ошақты құрылымы. Нарықты сегменттеу процедурасы. Тиімді 

сегменттеу критерийлері. 

Тұтынушылық және іскерлік нарықтарды сегменттеу. Тұтынушылық 

нарықты сегменттеудің негізгі қағидалары: географиялық белгісі бойынша, 

демографиялық белгісі бойынша, психографиялық белгісі бойынша, мінез-

құлық белгісі бойынша. Мультиатрибутивті сегменттеу. Іскерлік нарықты 

сегменттеу қағидалары.  

Нарықтың мақсатты сегментін таңдау. Нарық сегментін бағалау. 

Мақсатты нарықтардың әртүрлі типтері: бір сегментке шоғырлану, таңдаулы 

мамандану, тауарлық мамандану, нарықтық мамандану, нарықты толық 

қамту. Нарықтың мақсатты сегменттерін таңдау және бағалаудың қосымша 

аспектілері. Стратегиялық тәсілдің үш нұсқасы негізінде мақсатты нарықты 
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таңдау. Дифференциалданбаған маркетинг стратегиясы. Шоғырланған 

маркетинг стратегиясы. Дифференциалданған маркетинг стратегиясы.    

Тауар нарықтарының жіктелуі. Конъюнктуралық шолу. Нарық 

сыйымдылығы: түсінігі, деңгейлері. Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық 

үлесін анықтау. Нарық сыйымдылығы және үлесі динамикасына әсер ететін 

факторлар. Тауарды нарықта жайғастыру үрдісі. Жайғастыруда 

критерийлерді таңдау. Нарықта жайғасытрудағы әрекеттердің кезектілігі. 

Жайғастыру карталары. Жайғастыру стратегиялары. Тауарды қайта 

жайғасытыру.  

 

Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

Сатып алушының мінез-құлығын анықтайтын факторлар: мәдени 

факторлар, әлеуметтік факторлар, жеке тұлғалық факторлар, психологиялық 

факторлар. Сатып алу үрдісі. Сатып алушылық рөл. Сатып алушының мінез-

құлқы. Сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісінің кезеңдері: сатып алуды 

сезіну, ақпарат іздеу, нұсқаларды бағалау, сатып алу туралы шешім, сатып 

алғаннан кейінгі тұтынушының мінез-құлқы. Сатып алу туралы шешім 

қабылдау үрдісінің басқа модельдері.  

Іскерлік және тұтынушылық нарықтар. Іскерлік сатып алудың типтері. 

Жинақталымымен сатып алу және жеткізу. Іскерлік сатып алу үрдісінің 

қатысушылары. Іскерлік сатып алушылардың мінез-құлқын анықтайтын 

факторлар: сыртқы орта факторлары, ұйымдастырушылық факторлар, 

тұлғааралық қатынастар факторлары және жеке тұлғалық факторлар, мәдени 

факторлар. Сатып алу үрдісі.  Сатып алу үрдісінің типтері. Сатып алу 

үрдісінің кезеңдері. 

 

Маркетинг қызметін ұйымдастыру 

Ұйымдастыру құрылымының түсінігі. Кәсіпорындардағы ұйымдастыру 

құрылымының түрлері мен ондағы маркетинг қызметінің орыны. Басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымының түрлері. Сызықтық. Функционалдық. 

Сызықты-функционалдық. Матрицалық. Дивиздік. Көптік. 

Маркетингтік менеджмент. Маркетинг қызметінің жалпы сипаты. 

Маркетинг қызметін ұйымдастырылған түрдегі қалыптасуы: функционалды, 

дивизді, матрицалы. Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетинг қызметінің 

мәнділігі. Маркетинг бөлімінің міндеттері. Маркетингтік жұмыстарды 

құжаттармен қамтамасыз ету. Маркетингтік құжаттар түрлері.  

Маркетинг қызметінің тиімді жұмыс жасауын бағалау және 

қызметкерлерге жалақыны төлеу жүйесінің критерийлері. Кәсіпорынның 

негізгі құрылымдық бөлімшелері мен өтім қызметімен маркетинг қызметінің 

өзара тәжірибелік байланысын ұйымдастыру.  

Қазақстан кәсіпорындарындағы маркетингтің дамуы. Отандық 

компанияларды маркетингтік әрекеттерді басқаруды жүзеге асырудағы 

негізгі бағыттары. 
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Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

Тауар және тауар-микс. Маркетингтегі тауар саясатын басқару. 

Тауарлық ассортимент. Тауарлардың иерархиясы және деңгейлері. 

Тауарлардың жіктелуі. Тауар саясатын талдау. Тауар линиялары аумағында 

шешімдер. Тауар желілерін талдау. Тауардың өмірлік циклін басқару 

саясаты. Сауда таңбаларына қатысты шешім қабылдау. Тауар белгілерінің 

мәні және түрлері. Тауар белгілерінің қызметтері. Бренд және брендингті 

ұйымдастыру. Брендке бағытталған маркетинг. Бренд матрицасы және 

құрылымы.  

Сауда таңбаларының активтерін басқару стратегиясы. Сауда таңбасын 

жайғастыру, сауда таңбаларын кеңейту. Кеңейту технологиялары. Сауда 

таңбаларының позициясын іске асыру әдістері. Таңбаны  тарату арналарына 

әсер ететін фактор ретінде қолдану. Тенденция мониторингі. Сызықтық 

кеңею. Тарату арналарының құрылымы. Сыйақылық баға белгілеу: 

сыйақылық баға, таңбалық бағаны анықтау. Компанияны, елді, тауарды, 

қызметті, шіркеуді, жекелікті жайғастыру. Өзін-өзі жайғастыру. Қайта 

жайғастыру. Әлеуметтік жарнама және әлеуметтік-бағытталған брендинг.  

Өндірістік бағдарлама құрылымын талдау.  

Орам тауар саясатының элементі ретінде. Нарықтық қатынастар 

жағдайында орамға қойылатын талаптар.  

  

Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

Бағалық стратегиялардың мәні және мазмұны. Баға белгілеудің негізгі 

стратегиялары: дифференциалданған баға белгілеу стратегиясы, мерзімді 

жеңілдіктердің бағалық стратегиясы, кездейсоқ жеңілдіктердің бағалық 

стратегиясы, бағалық дискриминация стратегиясы, нарыққа ену бағалық 

стратегиясы, қисық игеру бойынша бағалық стратегия, бағамен белгі беру 

бағалық стратегиясы, географиялық бағалық стратегия. Бастапқы (негізгі) 

бағаны анықтау. Бәсекелестік деңгейі және сұранысқа бағытталған бағаны 

анықтау. Маркетингтегі жеңілдіктер саясаты. Жеңілдіктер саясатының мәні 

және мазмұны.  

Инициативті және реактивті бағаның өзгеруі. Бағаның инициативті 

төмендеуі. Бағаның инициативті жоғарылауы. Баға өзгерісіне реакция. 

Бағаның реактивті өзгеруі.  

 

Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның өткізу және жылжыту  

саясаты  

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу түсінігі және рөлі. 

Өткізудің маркетингтік саясатының негізгі міндеттері. Өткізу арналарының 

мәні: тікелей және жанама арналар. Өткізу жолдары. Нарықта тауарды 

өткізудің маркетингтік стратегиясы. Өткізу арналарының деңгейі: 

тұтынушылық және өнеркәсіптік тауарларды өткізу арналарының деңгейі. 

Өткізу арналарын басқару. Өткізу арналарының негізгі жүйелері: тік 

маркетингтік жүйе, көлденең маркетингтік жүйе, көпарналы (аралас) 
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маркетингтік жүйелер. Арналарға қатысты стратегиялық шешімдер. Арнаның 

ұйымдық формасын таңдау.   

Кәсіпорынның өткізу саясаты: элементтері және шаралары. Өткізудің 

маркетингтік саясатының негізгі элементтері: өткізу, тауар қозғалысы, өткізу 

арналары стратегиялары.  

Жылжыту саясатының мақсаты мен міндеттері. Жылжыту саясатының 

құралдары. Жарнаманы, өткізуді ынталандыруды, қоғаммен байланысты 

және тікелей маркетингті басқару. Маркетинг кешеніндегі жарнама. 

Жарнаманың мақсаты, міндеттері, қызметтері және негізгі түрлері. Жарнама 

кампаниясын жоспарлау. Сатуды ынталандыру. Сатуды ынталандырудың 

негізгі бағыттары. Сатуды ынталандырудың негізгі құралдары.  

Қоғаммен байланыс. Public Relations мақсаты, міндеттері және 

қызметтері. Маркетингтік қоғаммен байланыс сферасында негізгі шешімдер. 

Тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің өсуі. Тікелей маркетингтің 

артықшылықтары. Біріккен тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің негізгі 

арналары.  

Біріккен маркетингтік коммуникацияларды басқару. Тиімді 

коммуникация әзірлеу. Маркетингтік коммуникация құрылымы туралы 

шешімдер. Біріккен маркетингтік коммуникациялардың үйлесуі және 

басқару. 

 

Маркетинг-менеджменттегі  жоспарлау, бақылау және аудит 

Басқару үрдісінің сипаты мен түсінігі. Басқару қағидалары. 

Жоспарлау – жалпы корпоративті басқарудың құраушысы. 

Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны. Маркетингтік жоспарлардың 

жіктелуі. Маркетингтік жоспарлардың құрылымы. Маркетингтік 

жоспарларды талдау негізі. Маркетингті оперативті және стратегиялық 

жоспарлау ерекшеліктері. Жоспарларды талдаудың нәтижесі. Жоспарлау 

әдістері. 

Стратегиялық басқарудың жалпы тұжырымдамасы. Стратегиялық 

басқару жүйесі. Стратегиялық жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Маркетингті стратегиялық жоспарлау үрдісі мен міндеттері. Стратегиялық 

жоспарлаудың үлгілері. 

Маркетингті оперативті жоспарлау міндеттері. Маркетингтік 

бағдарламаларды талдау сатылары. Оперативті жоспарлаудың ұйымдастыру 

аспектілері. Біріккен  маркетингтік жоспарларды жүзеге асыру механизмі. 

Маркетингті басқарудағы бақылау мәні  және маңызы. Бақылау 

түрлері. Маркетингтік іс-әрекетті бақылау және түзеу.  

Жедел бақылау. Қаржылық әрекеттер нәтижесін бақылау. 

Коммуникативті тиімділікті бақылау.  

Стратегиялық бақылау. Стратегиялық бақылау жолдары. Стратегиялық 

тұрақтылықты талдау әдісі (Дж. Дэя), стратегиялық осалдықты талдау әдісі 

(Ж.-Ж. Ламбен), стратегиялық бейімділікке тест-талдау (Ф. Котлер), 

стратегиялық тиімділікті бағалау әдісі (Г. Ассэль).  
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Маркетинг аудиті. Маркетинг аудитінің мәні мен ерекшеліктері. 

Маркетинг аудитінің аясы мен объектілері. Сыртқы және ішкі маркетинг 

аудиті. Сыртқы маркетинг аудитінің сатылары.  

Маркетингті бюджеттеу. Маркетингтік бюджет түрлері. Маркетинг 

бюджетін жоспарлау әдістері. «Төмен-жоғары» және «Жоғары-төмен» 

бюджет: салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктері. Маркетинг 

шығындары. Шығындарды қалыптастыру орталығы. Нөлдік базадағы 

бюджеттеу.  Маркетинг әрекетінің бағыты бойынша бюджеттер. 

 

Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент (макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей)  

Макро деңгейдегі маркетинг-менеджмент. Макро маркетинг: мәні, 

мақсаты және міндеттері. Ұлттық экономиканы дамытудың стратегиялық 

жоспарлары. Макро деңгейдегі стратегиялық жоспарлаудың мақсаты мен 

міндеттері. Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелері. Аймақтық даму 

стратегиясы. Дамудың аймақтық жоспары. Территориялық дамудың 

стратегиялық жоспары. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтудың альтернативті стратегиясы. Мак-Кинси 7S үлгісі. М. Портер 

бойынша бәсекеге қабілеттілік факторларын талдау. Ж.-Ж. Ламбен бойынша 

бәсекеге қабілеттілікті талдау. Дағдарыс жағдайында Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың стратегиялық бағыттары. 

Корпоративті деңгейдегі маркетинг-менеджмент. Фирманың нарықтық 

қызметіндегі стратегияны талдаудағы қалыптасқан көзқарастар. Нарықтағы 

әрекет стратегияларын жасаудың негізгі жолдары. Корпоративті деңгейдегі 

маркетинг-менеджмент стратегиялары: базистік (эталонды) стратегиялар,  

бәсекелестік стратегиялары, аралас стратегиялар, диверсификация 

стратегиясы, бизнестің орын алу стратегиялары. Корпоративті 

стратегияларын таңдау. Стартегиялық талдау. SWOT-талдау әдісінің маңызы. 

Саланың жағдайы және фирманың саладағы орыны. Фирма мақсаттары. 

Дифференциалды протфельді бағалау. Матрица: салаларды тарту – 

бәсекелестіктегі ұстаным. Салалардың тартымдылығын салыстыру және 

өміршеңдік циклі матрицасы. Нарықтық ортаға тәуелділік деңгейі. Уақытша 

фактор. Стратегияны бағалау. 

Микро деңгейдегі маркетинг-менеджмент. Экономиканың нақты 

секторының иниституционалды бірлігі ретіндегі кәсіпорын. Кәсіпорынның 

ұйымдастырушылық құрылымы. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндірісті 

жоспарлау және өнімді жүзеге асыру. Нарық көлемі мен сиымдылығын 

анықтау әдістемесі. Нарық көлемі мен сиымдылығының динамикасына әсер 

етуші факторлар.  

Мақсатты нарықты таңдау және жайғастырудың стратегияларын 

басқару.  

Мақсатты нарықты басқару. Мақсатты рынокты портфельді талдау 

әдісі арқылы талдау. Д. Абельдің үш мөлшерлі матрицасы. Фирма үшін 
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рынок тартымдылығын анықтау критерилері. Нарықтағы тауарларды қайта 

жайғастыру мен жайғастыру. Жайғастыру стратегиясы.  

 

Халықаралық маркетинг-менеджмент 

Компания әрекетіндегі ұлттандыру. Халықаралық бизнестің негізгі 

түрлері. Халықаралық маркетинг-менеджмент мәні, рөлі мен түсінігі. 

Бизнестің сыртқы ортасын талдау. Сыртқы орта мониторингісі. Халықаралық 

сыртқы ортаны бағалау. Мүмкіндік матрицасы. Қауіптілік матрицасы. Орта 

профилі. Халықаралық сыртқы ортаның жауласу коэффициенті.  

Стратегияларды талдау. Фирманың халықаралық стратегиясы. 

Фирманың көп ұлтты және әлемдік стратегиялары. Сыртқы нарыққа ену 

стратегиясының түрлері. Сыртқы нарыққа шығу тәуекелі мен тиімділігі. 

Халықаралық маркетинг-микс. Халықаралық сегменттеу. Сыртқы 

экономика әрекеті үшін мақсатты нарықты таңдау. Халықаралық маркетинг 

жүйесіндегі фирманың баға саясаты. Экспорттық бағаны қалытастыру 

артықшылықтары. Тауардың экспорттық бағасын есептеу тәртібі. 

Маркетингтік логистика. Халықаралық нарықтағы тауарларды жылжыту. 

Халықаралық құралдар коммуникациясы. Халықаралық жарнама 

концепциясы. Жарнаманы таратудың халықаралық құралдары. Өнімнің 

өтімін ынталандыру.  

Қазақстандық нарыққа шет ел компанияларының енуі және әрекеттері. 

Қазақстандық компаниялардың экспорттық саясаты: сыртқы нарыққа шығу 

стратегиясы.  

Әлемдік дағдарыс жағдайындағы компания әрекетінің сыртқы 

экономикалық саясаты. 

  

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҰЛГІСІ 

 

1. Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары 

2. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

3. Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

4. Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

5. Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

6. Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

7. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

8. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

9. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу жүйесі  

10. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның жылжыту саясаты  

11. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

12. Жоспарлау маркетинг-менеджменттің негізгі функциясы ретінде   

13. Маркетинг-менеджментегі бақылау және аудит 
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14. Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент ( макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей) 

15. Халықаралық  маркетинг-менеджмент 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіпорын қызметіндегі  маркетинг-менеджменттің алатын орны 

2. Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру 

3. Сұранысты жоспарлау және талдау (нақты бір тауар мысалында) 

4. Негізгі маркетинг ортасын құраушылар 

5. Маркетингті басқару концепциясы 

6. Маркетинг кешеніндегі тауар саясатын басқару 

7. Қазақстанның тұтыну тауарлары нарығындағы бәсекелестік 

8. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру 

9. ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

10. Фирма тауарларына бағаны құру 

11. Фирманың коммуникациялық саясаты 

12. Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық маркетингтің дамуы 

13. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

14. Нақты тауар және кәсіпорын мысалында жарнама бюджетін 

анықтау 

15. Маркетинг-менеджмент кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың құралы ретінде 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ 

ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіпорындарда маркетингті ұйымдастыру 

2. Соңғы тұтынушы әрекетін үлгілеу 

3. Маркетингті басқару концепциясы 

4. Маркетингтік зерттеу әдістері 

5. ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

6. Маркетингтік ақпарат жүйесі: мәні және негізгі элементтері 

7. Кәсіпорынның брендингтік саясатының заманауи бағыттары 

8. Фирма тауарларына бағаны құру 

9. Фирманың коммуникациялық саясаты 

10. ҚР-да қоғаммен байланыс шараларын ұйымдастыру тәжірибесі 

11. Стратегиялық басқару 

12. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау (мысал негізінде) 

13. Бейкоммерциялық маркетинг стратегиясы 

14. Халықаралық маркетинг 

15. Халықаралық менеджмент 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономиканың қазіргі дамуы маркетинг бойынша өте ерекше ойлау 

деңгейі арқылы нарықты мұқият зерттеп, сонда туындаған жағдайларды 

өзгерту үшін жоғары маманданған кадрларға сұранысын арттыруда. Рынокты 

басқарудың әдістерін, принциптері мен механизмдерін терең білуді, 

экономикалық конъюнтурасын, фирманың бәсекелік позициясына нәтижелі 

әсер ететін ұйымдастыру – басқару принциптерінің жиынтығын маркетингті 

басқару курсы береді. Мұнымен қазіргі нарық жағдайындағы басқару 

жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгерген маркетинг мамандарын 

дайындау қажеттігі мен маңыздылығы анықталады. 

Осыған байланысты, «Маркетинг-менеджмент» курсы маркетинг 

үрдістері мен процедураларын басқаруға, маркетинг сұрақтарын кеңейтілген 

түрде қарастыруға арналады. 

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетингтік 

басқару», «Маркетингтік зерттеу», «Баға құру». 

Типтік  оқу жоспарына сәйкес, берілген пәнді оқу барысында аралас 

пән ретінде:  «Сауда белгісін басқару», «Маркетингтік зерттеу II», 

«Стратегиялық маркетинг» т.б. сияқты пәндерді атауға болады. Берілген 

пәндерді қатар оқу қажеттілігі – осы курсты оқытудағы нарықта әр түрлі 

тұтынушылар типтерінің мінез-құлықтары мен шешім қабылдау үрдісі, 

ғылыми әдістер арқылы әр түрлі зерттеулер жүргізу сияқты мәселелер осы 

пәндерді оқыту кезінде шешілетін мәселелер шеңберіне кіреді.   

“Маркетинг- менеджмент” пәнін оқудың нәтижесінде магистранттар 

білуі керек: 
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- маркетинг-менеджмент қағидасын, түсінігін негізін нақты 

экономикалық жағдайларды шешу және талдау кезінде қолдану; 

- маркетингтік әрекеттерді стратегиялық және оперативті басқару 

көлемінде тиімді шешімдерді қолдана алу; 

- маркетингтік шараларды дамыту үшін бақылауды іске асыру 

және талдау; 

- маркетингтік зерттеу әдістерін меңгеру. 

Пәнді үйрену барысында магистранттар ұйымдастыру-басқару 

жұмысының тәсілдерін меңгеруі және білуі керек: 

- фирма қызметіндегі жедел және стратегиялық маркетингтік 

жоспарды жасап және экономикалық негіздеуді;  

- фирмада маркетинг қызметін оның барлық құрылымдарын 

оңтайландыру мен бағыттауды қамтамасыз ететін бөлім ретінде 

ұйымдастыруды; 

- тауарлық, бағалық, бөлу мен коммуникация саясатындағы 

келісілген, салмақталған шешім қабылдай білуді; 

- фирманың маркетингтік қызметтін бақылау мен нәтижесін 

бағалай білуді; 

 Бұл бағдарлама типтік болып табылады. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

менеджмент және маркетинг кафедрасында дайындалған. Оқу бағдарламасын 

құру кезінде оқу орны кеңесінің бекітуімен толықтырулар мен жаңартулар 

енгізу ұсынылады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың аты 

1 Кіріспе 

2 Маркетинг-менеджменттің  теориялық негіздері мен тұжырымдамалары 

3 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

4 Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

5 Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

6 Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

7 Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

8 Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі  маркетинг кешені  

9 Жоспарлау және бақылау маркетинг-менеджменттің негізгі функциясы 

ретінде   

10 Халықаралық  маркетинг-менеджмент 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Маркетингпен басқарудың теориясы мен практикасының дамуы 

маркетингтік ғылыми пән ретінде дамуы және қалыптасуымен тікелей 

байланысты. 

Курс мақсаты – маркетинг әдістері мен қағидаларын ескере отырып 

басқару міндеттерін тиімді кеңейту үшін қажет маманданған дағдылар мен 

білімін жүйелі қалыптастыру.  

Осы қойылған мақсаттарға сәйкес келесі  міндеттер анықталды: 

- маркетинг-менеджмент мәнін, қызметтері мен маркетинг, 

менеджмент, маркетингті басқару теориясын терең оқу негізіндегі 

қағидаларын анықтау және меңгеру; 

- маркетинг кешенінің негізгі факторларын басқарудың 

стратегиялары және тактикасы: тауар, баға, өткізу және жылжыту; 

- маркетинг әрекеті жүйесінің басты қызметтері негізінде басқару 

үрдістерін оқу: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және т.б.; 

- қазіргі жағдайдағы маркетингтік тапсырмаларды шешу бойынша 

тәжірибелік дағдыларды нығайту.  

 «Маркетинг-менеджмент» пәнінің оқу объектісі жеке меншік нысаны, 

түрі, типі, мақсаты және қызмет саласынан (ұйым, фирма, кәсіпорын, 

корпорация және т.б.)  тәуелсіз әлеуметтік-экономикалық жүйе болып 

табылады. «Маркетинг-менеджмент» пәнін зерттеу мәні – экономика 

саласындағы және әр түрлі сферадағы маркетингтік басқару әдісі, элементі, 

құралы, қағидасы және түрі, сонымен қатар кәсіпорындағы  стратегиялық 

және тактикалық  маркетингтік шешімдерді қабылдау үрдісінің әдістемесі 

болып табылады.  

Маркетинг-менеджмент ғылыми пән ретінде, маркетинг саласындағы 

кәсіби білім алудың негізгісі болып табылады. Фирманы басқару 

құрлымында маркетинг-менеджмент кәсіпорын әрекетіндегі стратегиялық 

жоспарды жүзеге асырудағы негізгісі болып табылады.  

Бұл білікті маманның маркетинг саласындағы басқару әрекеті мен 

әдістерін фирманың және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ұзақ кезеңге құрып 

пайдалана алуы керектігімен анықталады. 

Маркетингтік тәсіл барлық заманауи және халықаралықтан жеке 

кәсіпкерлікке дейінгі дамып келе жатқан ұйымдардың нарықтық қызмет 

негізімен анықталады. Маркетингтік тәсіл басқарудан нарықтық 

жағдайлардың өзгерісін қабылдау икемділігімен, жүйелілігімен, нарық 

конъюктурасымен және қажеттілікке бағытталуымен ерекшеленеді.  

 Қазіргі заманға сай «Маркетинг-менеджмент» пәнін оқуда 

шаруашылықтық қажеттілік бәсекелестіктің және нарықтық жаһанданудың 

күшеюіне байланысты жоғарылайды.   
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары  

Экономикадағы маркетинг пен менеджмент ролі және мәні. 

«Маркетинг», «менеджмент» және «Маркетинг-менеджмент» түсініктерінің 

ұқсастықтары. Маркетинг-менеджмент теориясының дамуының құрылуы. 

Маркетинг-менеджмент дамуының қарқыны мен қазіргі бағыттары. 

Маркетинг-менеджмент философия ретінде және кәсіпкерлік жүйесіндегі 

әрекеттен интенсификация құралдары. Кәсіпорын жүйесіндегі маркетинг-

менеджмент тұжырымдамасы. Маркетинг-менеджмент функциясы, 

қағидалары, мақсаты. Стратегиялық, тактикалық және операциялық 

маркетинг-менеджмент: түсінігі, қағидалары, қолдану жағдайлары. 

 

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер 

Маркетинг зерттеу қағидалары, мақсаттары, міндеттері. Маркетинг 

зерттеулерінің негізгі бағыттары. Маркетинг зерттеулер құрылымы. 

Маркетингтік зерттеу құралдары. Маркетингтік зерттеу әдістері. 

Маркетингтік ақпараттық жүйесі. 

Маркетингтік әрекет жүйесіндегі ақпараттар мәні мен түсінігі. 

Маркетингтік ақпараттар жүйесі. Маркетингтік ақпарат жүйесінің даму 

қарқыны. Ақпарат жинау әдістері. Мәліметтерді жинаудың қазіргі жолдары. 

Мәліметтерді жинаумен жұмыс жасаудағы жаңа технологиялар. 

Маркетингтік білім жүйесінің элементі ретіндегі маркетинг база мәліметтері 

(knowledge system).  

 

Маркетинг ортасын талдаудың әдістемелік негіздері 

Фирманы қоршаған сыртқы ортаны талдаудың мақсаты және 

альтернативті стратегиялық шешімдерді қалыптастыру үшін оның мәні. 

Сыртқы ортаның маркетингтік талдау деңгейі: макро орта, микро орта, мезо 

орта. 

Макро ортаны талдау және оның мазмұны. Макро ортаны 

қалыптастырушы факторлар. Экономикалық конъюнктураны талдау. Сыртқы 

ортаның тұрақсыздандырушы факторы ретіндегі әлемдік дағдарыс. Дағдарыс 

жағдайындағы қазақстандық экономикадаға макро ортаның даму 

артықшылықтары. 

Мезо ортаны талдау және оның мазмұны. Потенциалды нарықты 

талдау және бағалау. Фирма нарығын болжамды бағалау. Фирманың 

мақсатты және потенциалды нарығы. Салалық бәсекелестік. М.Портердің бес 

бәсекелестік күші моделі. Қазақстандағы бәсекелестік орта. Қазақстан 

Республикасындағы бәсекелестік ортаны қалыптастыру артықшылықтары. 

ҚР-ғы кәсіпорын дамуы жағдайына қажетті бәсекелік ортаның даму мәні. 
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Микро орта факторларын талдау. Сұранысты бағалау: мәні, 

қағидалары, әдістері. Тауарлар мен қызметтер сұранысын зерттеу үшін 

көрсеткіштер жүйесі. 

 

Маркетинг-менеджменттегі нарықты сегменттеу.  

Сегменттеу деңгейлері және нарық құрылымдылығы. Нарықты 

сегменттеу деңгейлері, нарық құрылымдылығы сегменттеу үшін негіз 

ретінде: таңдаудың бірыңғай құрылымы, таңдаудың шашыраңқы құрылымы, 

таңдаудың ошақты құрылымы. Нарықты сегменттеу процедурасы. Тиімді 

сегменттеу критерийлері. 

Тұтынушылық және іскерлік нарықтарды сегменттеу. Тұтынушылық 

нарықты сегменттеудің негізгі қағидалары: географиялық белгісі бойынша, 

демографиялық белгісі бойынша, психографиялық белгісі бойынша, мінез-

құлық белгісі бойынша. Мультиатрибутивті сегменттеу. Іскерлік нарықты 

сегменттеу қағидалары.  

Нарықтың мақсатты сегментін таңдау. Нарық сегментін бағалау. 

Мақсатты нарықтардың әртүрлі типтері: бір сегментке шоғырлану, таңдаулы 

мамандану, тауарлық мамандану, нарықтық мамандану, нарықты толық 

қамту. Нарықтың мақсатты сегменттерін таңдау және бағалаудың қосымша 

аспектілері. Стратегиялық тәсілдің үш нұсқасы негізінде мақсатты нарықты 

таңдау. Дифференциалданбаған маркетинг стратегиясы. Шоғырланған 

маркетинг стратегиясы. Дифференциалданған маркетинг стратегиясы.    

Тауар нарықтарының жіктелуі. Конъюнктуралық шолу. Нарық 

сыйымдылығы: түсінігі, деңгейлері. Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық 

үлесін анықтау. Нарық сыйымдылығы және үлесі динамикасына әсер ететін 

факторлар. Тауарды нарықта жайғастыру үрдісі. Жайғастыруда 

критерийлерді таңдау. Нарықта жайғасытрудағы әрекеттердің кезектілігі. 

Жайғастыру карталары. Жайғастыру стратегиялары. Тауарды қайта 

жайғасытыру.  

 

Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

Сатып алушының мінез-құлығын анықтайтын факторлар: мәдени 

факторлар, әлеуметтік факторлар, жеке тұлғалық факторлар, психологиялық 

факторлар. Сатып алу үрдісі. Сатып алушылық рөл. Сатып алушының мінез-

құлқы. Сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісінің кезеңдері: сатып алуды 

сезіну, ақпарат іздеу, нұсқаларды бағалау, сатып алу туралы шешім, сатып 

алғаннан кейінгі тұтынушының мінез-құлқы. Сатып алу туралы шешім 

қабылдау үрдісінің басқа модельдері.  

Іскерлік және тұтынушылық нарықтар. Іскерлік сатып алудың типтері. 

Жинақталымымен сатып алу және жеткізу. Іскерлік сатып алу үрдісінің 

қатысушылары. Іскерлік сатып алушылардың мінез-құлқын анықтайтын 

факторлар: сыртқы орта факторлары, ұйымдастырушылық факторлар, 

тұлғааралық қатынастар факторлары және жеке тұлғалық факторлар, мәдени 
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факторлар. Сатып алу үрдісі.  Сатып алу үрдісінің типтері. Сатып алу 

үрдісінің кезеңдері. 

 

Маркетинг қызметін ұйымдастыру 

Ұйымдастыру құрылымының түсінігі. Кәсіпорындардағы ұйымдастыру 

құрылымының түрлері мен ондағы маркетинг қызметінің орыны. Басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымының түрлері. Сызықтық. Функционалдық. 

Сызықты-функционалдық. Матрицалық. Дивиздік. Көптік. 

Маркетингтік менеджмент. Маркетинг қызметінің жалпы сипаты. 

Маркетинг қызметін ұйымдастырылған түрдегі қалыптасуы: функционалды, 

дивизді, матрицалы. Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетинг қызметінің 

мәнділігі. Маркетинг бөлімінің міндеттері. Маркетингтік жұмыстарды 

құжаттармен қамтамасыз ету. Маркетингтік құжаттар түрлері.  

Маркетинг қызметінің тиімді жұмыс жасауын бағалау және 

қызметкерлерге жалақыны төлеу жүйесінің критерийлері. Кәсіпорынның 

негізгі құрылымдық бөлімшелері мен өтім қызметімен маркетинг қызметінің 

өзара тәжірибелік байланысын ұйымдастыру.  

 

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі  маркетинг кешені  

Тауар және тауар-микс. Маркетингтегі тауар саясатын басқару. 

Тауарлық ассортимент. Тауарлардың жіктелуі және деңгейлері. Тауар 

саясатын талдау. Тауар линиялары аумағында шешімдер. Тауар желілерін 

талдау. Тауардың өмірлік циклін басқару саясаты. Сауда таңбаларына 

қатысты шешім қабылдау. Тауар белгілерінің мәні және түрлері. Тауар 

белгілерінің қызметтері. Бренд және брендингті ұйымдастыру. Сауда 

таңбаларының активтерін басқару стратегиясы. Сауда таңбасын жайғастыру, 

сауда таңбаларын кеңейту. Орам тауар саясатының элементі ретінде.  

Бағалық стратегиялардың мәні және мазмұны. Баға белгілеудің негізгі 

стратегиялары. Бәсекелестік деңгейі және сұранысқа бағытталған бағаны 

анықтау. Маркетингтегі жеңілдіктер саясаты. Жеңілдіктер саясатының мәні 

және мазмұны.  

Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу түсінігі және рөлі. 

Өткізудің маркетингтік саясатының негізгі міндеттері. Өткізу арналарының 

мәні: тікелей және жанама арналар. Өткізу жолдары. Нарықта тауарды 

өткізудің маркетингтік стратегиясы. Өткізу арналарының деңгейі: 

тұтынушылық және өнеркәсіптік тауарларды өткізу арналарының деңгейі. 

Өткізу арналарын басқару. Өткізу арналарының негізгі жүйелері: тік 

маркетингтік жүйе, көлденең маркетингтік жүйе, көпарналы (аралас) 

маркетингтік жүйелер. Арналарға қатысты стратегиялық шешімдер. Арнаның 

ұйымдық формасын таңдау.  Кәсіпорынның өткізу саясаты: элементтері және 

шаралары.  

Жылжыту саясатының мақсаты мен міндеттері. Жылжыту саясатының 

құралдары. Жарнаманы, өткізуді ынталандыруды, қоғаммен байланысты 

және тікелей маркетингті басқару. Маркетинг кешеніндегі жарнама. 



34 

 

Жарнаманың мақсаты, міндеттері, қызметтері және негізгі түрлері. Жарнама 

кампаниясын жоспарлау. Сатуды ынталандыру. Сатуды ынталандырудың 

негізгі бағыттары. Сатуды ынталандырудың негізгі құралдары.  

Public Relations түсінігі, мақсаты, міндеттері және қызметтері. 

Маркетингтік қоғаммен байланыс сферасында негізгі шешімдер. Тікелей 

маркетинг. Тікелей маркетингтің өсуі. Тікелей маркетингтің 

артықшылықтары. Біріккен тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің негізгі 

арналары. Біріккен маркетингтік коммуникацияларды басқару.  

 

Жоспарлау және бақылау маркетинг-менеджменттің негізгі 

функциясы ретінде   

Басқару үрдісінің сипаты мен түсінігі. Басқару қағидалары. 

Жоспарлау – жалпы корпоративті басқарудың құраушысы. 

Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны. Маркетингтік жоспарлардың 

жіктелуі. Маркетингтік жоспарлардың құрылымы. Маркетингтік 

жоспарларды талдау негізі. Маркетингті оперативті және стратегиялық 

жоспарлау ерекшеліктері. Жоспарларды талдаудың нәтижесі. Жоспарлау 

әдістері. 

Стратегиялық басқарудың жалпы тұжырымдамасы. Стратегиялық 

басқару жүйесі. Стратегиялық жоспарлаудың мәні мен мазмұны. 

Маркетингті стратегиялық жоспарлау үрдісі мен міндеттері. Стратегиялық 

жоспарлаудың үлгілері. 

Маркетингті оперативті жоспарлау міндеттері. Маркетингтік 

бағдарламаларды талдау сатылары. Оперативті жоспарлаудың ұйымдастыру 

аспектілері.  

Маркетингті басқарудағы бақылау мәні  және маңызы. Бақылау 

түрлері. Маркетингтік іс-әрекетті бақылау және түзеу. Жедел бақылау. 

Қаржылық әрекеттер нәтижесін бақылау. Коммуникативті тиімділікті 

бақылау. Стратегиялық бақылау. Стратегиялық бақылау жолдары. 

Стратегиялық тұрақтылықты талдау әдісі (Дж. Дэя), стратегиялық осалдықты 

талдау әдісі (Ж.-Ж. Ламбен), стратегиялық бейімділікке тест-талдау (Ф. 

Котлер), стратегиялық тиімділікті бағалау әдісі (Г. Ассэль).  

Маркетинг аудиті. Маркетинг аудитінің мәні мен ерекшеліктері. 

Маркетинг аудитінің аясы мен объектілері. Сыртқы және ішкі маркетинг 

аудиті. Сыртқы маркетинг аудитінің сатылары.  

 

Халықаралық маркетинг-менеджмент 

Компания әрекетіндегі ұлттандыру. Халықаралық бизнестің негізгі 

түрлері. Халықаралық маркетинг-менеджмент мәні, рөлі мен түсінігі. 

Бизнестің сыртқы ортасын талдау. Сыртқы орта мониторингісі. Халықаралық 

сыртқы ортаны бағалау. Мүмкіндік матрицасы. Қауіптілік матрицасы. Орта 

профилі. Халықаралық сыртқы ортаның жауласу коэффициенті.  
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Стратегияларды талдау. Фирманың халықаралық стратегиясы. 

Фирманың көп ұлтты және әлемдік стратегиялары. Сыртқы нарыққа ену 

стратегиясының түрлері. Сыртқы нарыққа шығу тәуекелі мен тиімділігі. 

Халықаралық маркетинг-микс. Халықаралық сегменттеу. Сыртқы 

экономика әрекеті үшін мақсатты нарықты таңдау. Халықаралық маркетинг 

жүйесіндегі фирманың баға саясаты. Экспорттық бағаны қалытастыру 

артықшылықтары. Тауардың экспорттық бағасын есептеу тәртібі. 

Маркетингтік логистика.  

Халықаралық нарықтағы тауарларды жылжыту. Халықаралық құралдар 

коммуникациясы. Халықаралық жарнама концепциясы. Жарнаманы 

таратудың халықаралық құралдары. Өнімнің өтімін ынталандыру.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Маркетинг-менеджменттің теориялық негіздері мен 

тұжырымдамалары 

2. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі маркетингтік зерттеулер  

3. Маркетингтік ортаны талдаудың әдістемелік негіздері  

4. Маркетинг менеджменттегі нарықты сегменттеу  

5. Тұтынушылардың сатып алушылық мінез құлығын талдау  

6. Маркетинг қызметін ұйымдастыру  

7. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның тауар саясаты  

8. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның баға саясаты   

9. Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі өткізу жүйесі  

10. Маркетинг-менеджменттегі кәсіпорынның жылжыту саясаты  

11. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

12. Жоспарлау маркетинг-менеджменттің негізгі функциясы ретінде   

13. Маркетинг-менеджментегі бақылау және аудит 

14. Әр түрлі деңгейдегі маркетинг-менеджмент ( макродеңгей,  

корпоративтік деңгей, микродеңгей) 

15. Халықаралық  маркетинг-менеджмент 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіпорын қызметіндегі  маркетинг-менеджменттің алатын орны 

2. Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру 

3. Сұранысты жоспарлау және талдау (нақты бір тауар мысалында) 

4. Негізгі маркетинг ортасын құраушылар 

5. Маркетингті басқару концепциясы 

6. Маркетинг кешеніндегі тауар саясатын басқару 

7. Қазақстанның тұтыну тауарлары нарығындағы бәсекелестік 

8. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру 
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9. ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

10. Фирма тауарларына бағаны құру 

11. Фирманың коммуникациялық саясаты 

12. Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық маркетингтің дамуы 

13. Біріккен маркетингтік коммуникацияны басқару 

14. Нақты тауар және кәсіпорын мысалында жарнама бюджетін анықтау 

15. Маркетинг-менеджмент кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың құралы ретінде 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Кәсіпорындарда маркетингті ұйымдастыру 

2. Соңғы тұтынушы әрекетін үлгілеу 

3. Маркетингті басқару концепциясы 

4. Маркетингтік зерттеу әдістері 

5. ҚР маркетингтік зерттеулерді жүргізудің тәжірибесі 

6. Маркетингтік ақпарат жүйесі: мәні және негізгі элементтері 

7. Кәсіпорынның брендингтік саясатының заманауи бағыттары 

8. Фирма тауарларына бағаны құру 

9. Фирманың коммуникациялық саясаты 

10. ҚР-да қоғаммен байланыс шараларын ұйымдастыру тәжірибесі 

11. Стратегиялық басқару 

12. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау (мысал негізінде) 

13. Бейкоммерциялық маркетинг стратегиясы 

14. Халықаралық маркетинг 

15. Халықаралық менеджмент 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Ф. Котлер, К.Л. Келлер. Маркетинг менеджмент - 14-е издание - 

СПб.: Питер,  2014 г. - 800 б. 

2. Савчук Г.А., Управление маркетингом на предприятии, учебное 

пособие, Савчук Г.А., Мокерова Ю.В., М, 2014 – 220 б. 

3. П. Дойль., Ф.Штерн. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 4-е 

издание – М.: Питер, 2007 – 544 б. 

4. Капон Н. Управление маркетингом: учеб. для вузов / Н. Капон, В. 

Колчанов, Дж. Макхалберт. - СПб.: Питер, 2010.- 832 б.- (Классический 

зарубеж. учеб.).  

5. Данько Т.П. Управление маркетингом: учеб. / Тамара Петровна 

Данько. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010. - 362, [6] б.- (Высш. 
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3. Амблер, Т. Практический маркетинг: учебник/ Т. Амблер — СПб.: 
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5. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, 
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6. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг: Практикум: Учебное 

пособие / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов. - СПб.: Лань, 

Планета Музыки, 2012. - 160 б. 

7. Ахметова З.Б. Ценообразование: учебное пособие / З.Б. Ахметова. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 296б. 

8. Чувакова, С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практическое 

пособие / С.Г. Чувакова. - М.: Дашков и К, 2012. - 260 б.  

9. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: 

Вильямс, 2016. - 496 б. 

10. Шеденов У.К., Ильясов Д.К. Теория маркетинга и менеджмента в 

сфере услуг. – Алматы: Қазақ университеті – 2002. 

11. Ильясов Д.К. Маркетинг: теориясы мен практикасы. – Алматы: 

Қазақ университеті. – 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Усиление конкуренции в условиях глобализации требует подготовки 

высококвалифицированных кадров по маркетингу, обладающих особым 

образом мышления, который позволяет им принимать решения по развитию 

компании на основе тщательных исследований рынка и изменений ситуации 

на нем. Решения в сфере управления предприятием, что затрагивают 

маркетинговые вопросы, можно с уверенностью назвать одними из самых 

сложных вопросов, что существенно влияют на предприятие в целом. 

Поэтому все актуальнее становится вопрос глубокой ориентации на 

потребителя, увеличивается необходимость взаимосвязи разрозненных 

элементов управленческой деятельности, с влиянием на объем и структуру 

спроса. В связи с этим, возникает потребность в новой системе управления 

маркетингом, которая обеспечила бы необходимый уровень маркетинг-

менеджмента. Этим определяется необходимость и значимость подготовки 

специалистов по маркетингу, обладающих навыками и методами 

управленческой работы в современных рыночных условиях. Маркетинг-

менеджмент включает комплекс стратегических и тактических мероприятий, 

направленных на обеспечение стойкого и всестороннего успеха у 

потребителей товаров и услуг предприятия и прибыльности его 

деятельности. 

В связи с этим, курс «Маркетинг-менеджмент» посвящен 

расширенному рассмотрению вопросов маркетинга с акцентом на управление 

маркетинговыми процессами и процедурами.  

В результате изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

магистранты должны овладеть знаниями, умениями и навыками 
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практической деятельности в области управления маркетинга, а именно, 

знать: 

- основные теоретические положения менеджмента и маркетинга; их 

цели и задачи; 

- понятия, принципы маркетинг-менеджмента при анализе и решении 

конкретных экономических ситуаций; 

- стратегию и тактику управления основными факторами комплекса 

маркетинга: товаром, ценой, распределением и продвижением; 

- методы маркетинговых исследований; 

Уметь: 

- осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

маркетинговой деятельности предприятия; 

- разрабатывать и осуществлять контроллинг за реализацией 

маркетинговых мероприятий; 

- принимать эффективные решения в рамках стратегического и 

оперативного управления маркетинговой деятельностью;  

Владеть навыками: 

- разрабатывать и экономически обосновывать оперативные и 

стратегические маркетинговые планы в деятельности фирмы; 

- организовывать службу маркетинга на фирме как подразделения, 

обеспечивающего координацию и оптимизацию всех его структур; 

- принимать согласованные, взвешенные решения в области 

товарной, ценовой, распределительной и коммуникативной политики; 

- контролировать маркетинговую деятельность и оценивать 

результативность маркетинговых усилий фирмы. 

Пререквизиты: «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление 

маркетингом», «Маркетинговые исследования», «Ценообразование». 

Пострекевизиты: «Управление торговыми марками», «Маркетинговые 

исследования II», «Стратегический маркетинг» и др. Необходимость 

параллельного изучения данных курсов определяется тем, что принятие 

маркетинговых управленческих решений осуществляется на основе 

комплексного исследования рынка, а реализация их происходит путем 

осуществления коммуникаций с рынком и реализации стратегических 

решений. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

1 Введение 

2 Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

3 Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

4 Методологические основы анализа маркетинговой среды 

5 Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

6 Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 
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7 Организация службы маркетинга 

8 Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

9 Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

10 Маркетинг-менеджмент системы распределения предприятия 

11 Маркетинг-менеджмент коммуникационной политики предприятия 

12 Планирование как основная функция маркетинг-менеджмента 

13 Контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

14 Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, на 

корпоративном уровне, на микроуровне) 

15 Международный маркетинг-менеджмент 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса маркетинг-менеджмента - формирование комплекса 

долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, 

решений в области маркетинга на все подразделения и лица, 

функционирующие в сфере маркетинга.  

Для достижения цели изучаемой дисциплины необходимо решить 

следующие задачи: 

- разработка стратегической и тактической маркетинговой политики 

предприятия; 

- выявление и определение сущности маркетинг-менеджмента, его 

функций и принципов на основе углубленного изучения теории маркетинга, 

менеджмента, управления маркетинга;  

-  рассмотреть процесс управления в системе маркетинговой 

деятельности по основным составляющим маркетинга-микс: управление 

товаром, ценой, распределением и продвижением; 

- изучение процессов управления в системе маркетинговой 

деятельности по его основным функциям: планирование, организация, 

контроль и т.д. 

- выработка и закрепление практических навыков по решению 

маркетинговых задач в современных условиях. 

Объектом изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» является 

социально-экономическая система независимо от форм собственности, вида, 

типа, целей и сферы деятельности (организация, фирма, предприятие, 

корпорация и т.д.). Предмет изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

- это виды, принципы, инструменты, элементы, формы и методы управления 

маркетингом в различных сферах и отраслях экономики, а также 

методология процессов принятия стратегических и тактических 

маркетинговых решений на предприятии. 

Развитие теории и практики управления маркетингом непосредственно 

связано со становлением и развитием маркетинга как научной дисциплины. 
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Маркетинг-менеджмент как научная дисциплина является одной из 

основных при получении профессионального образования в области 

маркетинга.  В структуре управления фирмой маркетинг-менеджмент 

является основой реализации стратегических планов деятельности компании. 

Это определяется тем, что квалифицированный специалист должен обладать 

знаниями и навыками управленческой деятельности в области маркетинга 

для создания и поддержания конкурентоспособности фирмы и ее продукции 

в долгосрочной перспективе.  

Маркетинговый подход лежит в основе рыночной деятельности всех 

современных и развивающихся организаций от международного до 

индивидуального предпринимательства. Маркетинговый подход к 

управлению отличается гибкостью реакции на изменение рыночной 

ситуации, системностью, внутренней интеграцией функциональных 

областей, ориентацией на потребности и конъюнктуру рынка. 

В современных условиях хохяйствования потребность в изучении 

дисциплины «Маркетинг-менеджмент» возрастает по мере усиления 

конкуренции и глобализации рынка. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента  

Значение и роль маркетинга и менеджмента в экономике. Соотношение 

понятий «маркетинг», «менеджмент» и «маркетинг-менеджмент». Генезис 

развития теории маркетинг-менеджмента. Современные направления и 

тенденции в развитии маркетинг-менеджмента.  Маркетинг - менеджмент как 

философия и средство интенсификации деятельности в системе 

предпринимательства. Концепции маркетинг-менеджмента в системе 

предпринимательства. Цели, принципы и функции маркетинг-менеджмента. 

Стратегический, тактический и операционный маркетинг-менеджмент: 

понятия, принципы, условия применения. 

Необходимость изучения, состояние внедрения и развития маркетинг-

менеджмента в РК. Проблемы и перспективы развития маркетинг-

менеджмента. Применение концепций маркетинг-менеджмента в 

практической деятельности зарубежных и отечественных фирм. 

 

Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента  

Цели, задачи и принципы маркетинговых исследований. Основные 

этапы маркетинговых исследований. Структура маркетинговых 

исследований. Инструментарий маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система. 

Понятие и значение информации в системе маркетинговой 

деятельности. Система маркетинговой информации. Тенденции развития 

системы маркетинговой информации. Методы сбора информации. 

Современные подходы к сбору данных. Новые технологии в работе с базами 
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данных. Маркетинг баз данных как элемент системы маркетинговых знаний 

(кnowledge system).  

Организация и функционирование системы маркетинговой 

информации в Казахстане. Особенности проведения маркетинговых 

исследований в зарубежной и отечественной практике. Роль маркетинговых 

исследований в Казахстане. 

 

Методологические основы анализа маркетинговой среды 

Цель анализа внешнего окружения фирмы и его значение для 

формирования альтернатив стратегических решений.  Уровни 

маркетингового анализа внешней среды: макросреда, мезосреда, микросреда. 

Анализ макросреды, ее содержание. Факторы, формирующие 

макросреду. Анализ экономической конъюнктуры. Мировой кризис как 

дестабилизирующий фактор внешней среды. Особенности развития 

макросреды в казахстанской экономике в условиях кризиса. 

Анализ мезосреды и ее содержание. Оценка и анализ потенциальных 

рынков. Предварительная оценка рынка фирмы. Потенциальные и целевые 

рынки фирмы. Отраслевая конкуренция. Модель 5 конкурентных сил 

М.Портера. Конкурентная среда в Казахстане. Особенности формирования 

конкурентной среды в РК. Значение развития конкурентной среды как 

необходимого условия развития предпринимательства в РК. 

Анализ основных факторов микросреды. Оценка спроса: сущность, 

принципы и методы. Система показателей для исследования спроса на 

товары и услуги. 

 

Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

Уровни сегментирования и структурированность рынка. Уровни   

сегментирования рынка, структурированность рынка как основа для 

сегментирования: однородная структура предпочтения, рассеянная структура 

предпочтения, очаговая структура предпочтения. Процедура 

сегментирования рынка. Критерии эффективного сегментирования. 

Сегментирование потребительского и делового рынков. Основные 

принципы сегментирования потребительских рынков: по географическим 

признакам, по демографическим признакам, по психографическим 

признакам, по поведенческим признакам. Мультиатрибутивное 

сегментирование.   Принципы сегментирования деловых рынков.  

 Выбор целевых сегментов рынка. Оценка сегментов рынка. Различные 

типы целевых рынков: концентрация усилий на одном сегменте, 

избирательная специализация, товарная специализация, рыночная 

специализация, полный охват рынка.  Дополнительные аспекты оценки и 

выбора целевых сегментов рынка. Выбор целевого рынка на базе трех 

вариантов стратегического подхода. Стратегия недифференцированного 

маркетинга. Стратегия концентрированного маркетинга. Стратегия 

дифференцированного маркетинга. 
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Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость 

рынка: понятие, уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. 

Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. Процесс 

позиционирования товара на рынке. Выбор критериев при 

позиционировании. Последовательность действий при позиционировании на 

рынке. Карты позиционирования. Стратегии позиционирования. 

Перепозиционирование товара. 

 

Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

Факторы, определяющие поведение покупателя: факторы культуры, 

социальные факторы, личностные факторы, психологические факторы. 

Процесс покупки. Покупательские роли. Поведения покупателей. Стадии 

процесса принятия решения о покупке: осознание покупки, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, постпокупочная реакция 

покупателя. Другие модели процесса принятия решения о покупке.  

Деловой и потребительские рынки. Типы деловых закупок. 

Комплектные закупки и поставки. Участники процесса деловых закупок. 

Факторы, определяющие поведение деловых покупателей: факторы внешней 

среды, организационные факторы, факторы межличностных отношений и 

личностные факторы, культурные факторы. Процесс покупки/ приобретения. 

Типы закупочных процессов. Стадии процесса покупки.  

 

Организация службы маркетинга  

Понятие организационных структур. Виды организационных структур 

предприятия и место службы маркетинга в ней. Типы организационных 

структур управления. Линейная. Функциональная. Линейно-функциональная. 

Матричная. Дивизиональная. Множественная.  

Маркетинговый менеджмент. Общая характеристика службы 

маркетинга. Организационное построение службы маркетинга: 

функциональная, дивизионная, матричная.  Значение маркетинговых служб в 

системе управления предприятием. Задачи отдела маркетинга.  

Документальное обеспечение маркетинговой работы. Виды маркетинговых 

документов. 

Критерии оценки эффективности работы службы маркетинга и система 

оплаты труда её сотрудников. Организация практического взаимодействия 

службы маркетинга со службой сбыта и основными структурными 

подразделениями предприятия. 

Развитие маркетинга на предприятиях Казахстана. Основные 

направления совершенствования управления маркетинговой деятельностью в 

отечественных компаниях. 

Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

Товар и товар-микс. Управление товарной политикой в маркетинге. 

Товарный ассортимент. Уровни и иерархия товаров. Классификация товаров. 
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Товарный ассортимент. Анализ товарной политики. Решения в области 

товарных линий. Анализ товарный линии. Политика управления жизненным 

циклом товара. Принятие решений относительно торговых марок. Сущность 

и виды товарного знака. Функции товарного знака. Бренд и организация 

брендинга.  Бренд-ориентированный маркетинг. Структура и матрица бренда. 

Стратегия управления активами торговой марки. Позиционирование 

торговой марки, расширение семейства торговой марки. Технологии 

расширения. Методы воплощения позиции торговой марки в жизнь. 

Использование марки как фактора влияния в каналах распределения. 

Мониторинг тенденций. Линейное расширение. Структура каналов 

распределения. Премиальное ценообразование: премиальная цена, 

определение марочной цены. Позиционирование компании, страны, товара, 

сервиса, церкви, личности. Самопозиционирование. Репозицонирование. 

Социальная реклама и социально-ориентированный брендинг. 

Анализ структуры производственной программы.  

Упаковка как элемент товарной политики. Требования, предъявляемые 

к упаковке в условиях рыночных отношений. 

  

Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

Сущность и содержание ценовой стратегии. Основные стратегии 

ценообразования: стратегия дифференцированного ценообразования, ценовая 

стратегия периодической скидки, ценовая стратегия случайной скидки, 

стратегия ценовой дискриминации, ценовая стратегия проникновения на 

рынок, ценовая стратегия по кривой освоения, ценовая стратегия 

сигнализирования ценами, ценовая географическая стратегия, Определение 

исходной (базовой) цены. Определение цены с ориентацией на спрос и 

уровень конкуренции. Политика скидок в маркетинге. Сущность и 

содержание политики скидок.  

Инициативные и реактивные изменение цен. Инициативное снижение 

цен. Инициативное повышение цен. Реакция на изменение цен. Реактивное 

изменение цен.  

 

Маркетинг-менеджмент системы распределения предприятия 

Понятие и роль распределения в системе маркетинг – менеджмента. 

Основные задачи маркетинговой политики распределения. Сущность каналов 

распределения: прямые и косвенные каналы. Путь распределения. 

Маркетинговая стратегия распределения товаров на рынке. Уровень канала 

распределения: уровни каналов распределения потребительских и 

промышленных товаров. Управление каналами распределения.  Основные 

системы распределения каналов: вертикальные маркетинговые системы, 

горизонтальные маркетинговые системы, многоканальные (смешанные) 

маркетинговые системы. Стратегические решения относительно каналов. 

Выбор организационной формы канала. 
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 Сбытовая политика предприятия: мероприятия и элементы. Основные 

элементы маркетинговой политики распределения: стратегии распределения, 

товародвижения, каналы распределения.  

 

Маркетинг-менеджмент коммуникационной политики 

предприятия 

Цели и задачи коммуникационной политики. Средства 

коммуникационной политики.  Управление рекламой, стимулированием 

сбыта, связями с общественностью и прямым маркетингом. Реклама в 

комплексе маркетинга. Цели, задачи, функции и основные разновидности 

рекламы. Планирование рекламной компании. Стимулирование продаж. 

Основные направления стимулирования продаж. Основные средства 

стимулирования продаж. 

Общественные связи. Цели, задачи и функции Public Relations. 

Основные решения в сфере маркетинговых связей с общественностью. 

Прямой маркетинг. Рост прямого маркетинга. Преимущества прямого 

маркетинга. Интегрированный прямой маркетинг. Основные каналы прямого 

маркетинга.  

Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Разработка эффективных коммуникаций. Решения о структуре 

маркетинговых коммуникаций. Управление и координация интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

 

Планирование как основная функция маркетинг-менеджмента 

Понятие и характеристика процесса управления. Принципы 

управления. 

Планирование - составная часть общекорпоративного управления. 

Сущность и значение планирования маркетинга. Классификация планов 

маркетинга. Структура маркетингового плана. Основы разработки планов 

маркетинга. Особенности стратегического и оперативного планирования 

маркетинга. Последовательность разработки планов. Методы планирования.  

Общая концепция стратегического управления. Система 

стратегического управления. Значение и сущность стратегического 

планирования. Задачи и процесс стратегического планирования маркетинга. 

Модели стратегического планирования. 

Задачи оперативного планирования маркетинга. Этапы разработки 

программ маркетинга. Организационные аспекты оперативного 

планирования. Механизм реализации интегрированных маркетинговых 

планов.  

 

Контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

Сущность и значение контроля в управлении маркетингом. Типы 

контроля. Контроль и корректировка маркетинговых действий.  
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Оперативный контроль. Контроль финансовых результатов 

деятельности Контроль коммуникативной эффективности.  

Стратегический контроль. Подходы к стратегическому контролю. 

Методика анализа стратегической устойчивости (Дж. Дэя), методика анализа 

стратегической уязвимости (Ж.-Ж. Ламбена), тест-анализ на стратегическую 

ориентацию (Ф. Котлера), методика оценки стратегической эффективности 

(Г. Ассэля).  

Аудит маркетинга. Сущность и особенности аудита маркетинга. Сферы 

и объекты аудита маркетинга. Внешний и внутренний аудит маркетинга. 

Этапы внешнего аудита маркетинга.  

Бюджетирование маркетинга. Типы маркетинговых бюджетов. Методы 

планирования бюджета маркетинга. Бюджет "сверху-вниз" и "снизу-вверх": 

сравнительные преимущества и недостатки. Издержки маркетинга. Центры 

формирования затрат. Бюджетирование на нулевой базе. Бюджеты по 

направлениям маркетинговой деятельности. 

 

Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, 

на корпоративном уровне, на микроуровне) 

Маркетинг-менеджмент на макроуровне. Макромаркетинг: цели, 

задачи и принципы.  Стратегический план развития национальной 

экономики.  Цели и задачи стратегического планирования на макроуровне. 

Стратегия регионального развития.  Альтернативные стратегии обеспечения 

конкурентных преимуществ национальной экономики и их особенности. 

Модель Мак-Кинси 7S. Анализ факторов конкурентоспособности по М. 

Портеру. Анализ конкурентоспособности по Ж.-Ж. Ламбену. Стратегические 

направления повышения конкурентоспособности Казахстана в условиях 

кризиса.  

Маркетинг-менеджмент на корпоративном уровне. Существующие 

взгляды на выработку стратегии рыночного поведения корпорации. 

Основные подходы к выработке стратегии поведения на рынке. Стратегии 

маркетинг менеджмента на корпоративном уровне: базисные (эталонные) 

стратегии, конкурентные стратегии, комбинированные стратегии, стратегия 

диверсификации, позиционные стратегии бизнеса. Факторы, влияющие на их 

выбор. Выбор корпоративной стратегии. Стратегический анализ. Значимость 

метода SWOT-анализа. Состояние отрасли и позиции компании в отрасли. 

Цели компании. Оценка дифференцированного портфеля. Матрица: 

привлекательность отрасли – позиция в конкурентности. Матрица 

жизненного цикла и сравнение привлекательности отрасли. Степень 

зависимости от рыночной среды. Временной фактор. Оценка стратегии. 

Маркетинг-менеджмент на микроуровне. Предприятие как 

институциональная единица реального сектора экономики. Организационная 

структура предприятия. Стратегия развития предприятия. Планирование 

производства и реализации продукции. Методика определения емкости и 

доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. 
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Управление стратегией выбора целевого рынка и позиционирования.   

Управление целевым рынком. Выбор целевого рынка на базе трех вариантов 

стратегического подхода. Анализ целевого рынка с помощью методов 

портфельного анализа. Трехмерная матрица Д. Абеля. Критерии определения 

привлекательности рынка для фирмы.  Позиционирование и 

репозиционирование товара на рынке. Стратегия позиционирования.  

 

Международный маркетинг-менеджмент 

Интернационализация деятельности компаний.  Основные формы 

международного бизнеса. Понятие, роль и значение международного 

маркетинг-менеджмента. Анализ внешней среды бизнеса. Мониторинг 

внешней среды. Оценка международной внешней среды. Матрица 

возможностей. Матрица угроз. Профиль среды. Коэффициент враждебности 

международной внешней среды.     

Разработка стратегий.  Международные стратегии фирмы. 

Многонациональная и глобальная стратегии фирмы. Стратегии 

проникновения формы на внешние рынки. Эффекты и риски выходы на 

внешние рынки.  

Международный маркетинг-микс. Международная (пострановая) 

сегментация. Выбор целевого рынка для внешнеэкономической 

деятельности. Ценовая политика предприятия в системе международного 

маркетинга. Особенности формирования экспортных цен. Порядок расчета 

экспортной цены товара. Маркетинговая логистика. Продвижение товаров на 

международные рынки. Международные средства коммуникации. Концепция 

международной рекламы. Международные средства распространения 

рекламы. Стимулирование сбыта продукции. 

Проникновение и деятельность зарубежных компаний на 

казахстанский рынок. Экспортная политика казахстанских компаний: 

стратегии выхода на зарубежные рынки.  

Политика внешнеэкономической деятельности компаний в условиях 

мирового кризиса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

2. Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

3. Методологические основы анализа маркетинговой среды 

4. Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

5. Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

6. Организация службы маркетинга 

7. Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

8. Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

9. Маркетинг-менеджмент системы распределения предприятия 
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10. Маркетинг-менеджмент коммуникационной политики предприятия 

11. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

12. Планирование как основная функция маркетинг-менеджмента 

13. Контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

14. Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, на 

корпоративном уровне, на микроуровне) 

15. Международный маркетинг-менеджмент 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Роль маркетинг-менеджмента в деятельности предприятий 

2. Организация маркетинга на предприятиях 

3. Анализ и прогнозирование спроса (на примере конкретного товара) 

4. Основные составляющие маркетинговой среды 

5. Концепции управления маркетингом 

6. Управление товаром в комплексе маркетинга 

7. Конкуренция на рынке потребительских товаров Казахстана 

8. Организация маркетинговых исследований 

9. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 

10. Формирование цен на товары фирмы 

11. Коммуникационная политика фирмы 

12. Развитие стратегического маркетинга в системе маркетинга 

13. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

14. Определение бюджета на рекламу на примере конкретных товаров 

и предприятий 

15. Маркетинг-менеджмент как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Организация маркетинга на предприятиях 

2. Моделирование поведения конечных покупателей 

3. Концепции управления маркетингом 

4. Методы маркетинговых исследований 

5. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 

6. Маркетинговая информационная система: сущность и основные 

элементы 

7. Современные направления брендинговой политики компаний 

8. Формирование цен на товары фирмы 

9. Коммуникационная политика фирмы 

10. Практика организации мероприятий паблик рилейшнз в РК 

11. Стратегическое управление 
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12. Стратегическое планирование на предприятии (на примере) 

13. Маркетинг некоммерческих организаций 

14. Международный маркетинг 

15. Международный менеджмент 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный уровень экономического развития требует подготовки 

высококвалифицированных кадров по маркетингу, обладающих особым 

образом мышления, который позволяет им принимать решения по развитию 

компании на основе тщательных исследований рынка и изменений ситуации 

на нем. Глубокие знания рыночных механизмов, принципов и методов 

управления рынком и экономической конъюнктуры, совокупности 

организационно-управленческих принципов результативного воздействия на 

конкурентные позиции фирм в экономике  рыночной системы дает курс 

управления маркетингом. Этим определяется необходимость и значимость 

подготовки специалистов по маркетингу, обладающих навыками и методами 

управленческой работы в современных рыночных условиях. 

В связи с этим, курс «Маркетинг-менеджмент» посвящен 

расширенному рассмотрению вопросов маркетинга с акцентом на управление 

маркетинговыми процессами и процедурами.  

В результате изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

магистранты должны овладеть знаниями, умениями и навыками 

практической деятельности в области управления маркетинга, а именно, 

знать: 

- основные теоретические положения менеджмента и маркетинга; их 

цели и задачи; 

- понятия, принципы маркетинг-менеджмента при анализе и решении 

конкретных экономических ситуаций; 

- стратегию и тактику управления основными факторами комплекса 

маркетинга: товаром, ценой, распределением и продвижением; 
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- методы маркетинговых исследований; 

Уметь: 

- осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

маркетинговой деятельности предприятия; 

- разрабатывать и осуществлять контроллинг за реализацией 

маркетинговых мероприятий; 

- принимать эффективные решения в рамках стратегического и 

оперативного управления маркетинговой деятельностью;  

Владеть навыками: 

- разрабатывать и экономически обосновывать оперативные и 

стратегические маркетинговые планы в деятельности фирмы; 

- организовывать службу маркетинга на фирме как подразделения, 

обеспечивающего координацию и оптимизацию всех его структур; 

- принимать согласованные, взвешенные решения в области 

товарной, ценовой, распределительной и коммуникативной политики; 

- контролировать маркетинговую деятельность и оценивать 

результативность маркетинговых усилий фирмы. 

Пререквизиты: «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление 

маркетингом», «Маркетинговые исследования», «Ценообразование». 

Постреквизиты: «Управление торговыми марками», «Маркетинговые 

исследования II», «Стратегический маркетинг» и др. Необходимость 

параллельного изучения данных курсов определяется тем, что принятие 

маркетинговых управленческих решений осуществляется на основе 

комплексного исследования рынка, а реализация их происходит путем 

осуществления коммуникаций с рынком и реализации стратегических 

решений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

1 Введение 

2 Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

3 Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

4 Методологические основы анализа маркетинговой среды 

5 Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

6 Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

7 Организация службы маркетинга 

8 Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

9 Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

10 Маркетинг-менеджмент в системе распределения и коммуникационной 

политики предприятия 

11 Планирование, контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

12 Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, на 
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корпоративном уровне, на микроуровне) 

13 Международный маркетинг-менеджмент 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является формирование современной системы 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для эффективного 

решения управленческих задач с учетом принципов и методов маркетинга.  

Для достижения цели изучаемой дисциплины необходимо решить 

следующие задачи: 

-выявление и определение сущности маркетинг-менеджмента, его 

функций и принципов на основе углубленного изучения теории маркетинга, 

менеджмента, управления маркетинга;  

-  рассмотреть процесс управления в системе маркетинговой 

деятельности по основным составляющим маркетинга-микс: управление 

товаром, ценой, распределением и продвижением; 

- изучение процессов управления в системе маркетинговой 

деятельности по его основным функциям: планирование, организация, 

контроль и т.д. 

- выработка и закрепление практических навыков по решению 

маркетинговых задач в современных условиях. 

Объектом изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» является 

социально-экономическая система независимо от форм собственности, вида, 

типа, целей и сферы деятельности (организация, фирма, предприятие, 

корпорация и т.д.). Предмет изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

- это виды, принципы, инструменты, элементы, формы и методы управления 

маркетингом в различных сферах и отраслях экономики, а также 

методология процессов принятия стратегических и тактических 

маркетинговых решений на предприятии. 

Развитие теории и практики управления маркетингом непосредственно 

связано со становлением и развитием маркетинга как научной дисциплины. 

Маркетинг-менеджмент как научная дисциплина является одной из 

основных при получении профессионального образования в области 

маркетинга.  В структуре управления фирмой маркетинг-менеджмент 

является основой реализации стратегических планов деятельности компании. 

Это определяется тем, что квалифицированный специалист должен обладать 

знаниями и навыками управленческой деятельности в области маркетинга 

для создания и поддержания конкурентоспособности фирмы и ее продукции 

в долгосрочной перспективе.  

Маркетинговый подход лежит в основе рыночной деятельности всех 

современных и развивающихся организаций от международного до 

индивидуального предпринимательства. Маркетинговый подход к 

управлению отличается гибкостью реакции на изменение рыночной 
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ситуации, системностью, внутренней интеграцией функциональных 

областей, ориентацией на потребности и конъюнктуру рынка. 

В современных условиях хохяйствования потребность в изучении 

дисциплины «Маркетинг-менеджмент» возрастает по мере усиления 

конкуренции и глобализации рынка. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента  

Значение и роль маркетинга и менеджмента в экономике. Соотношение 

понятий «маркетинг», «менеджмент» и «маркетинг-менеджмент». Генезис 

развития теории маркетинг-менеджмента. Современные направления и 

тенденции в развитии маркетинг-менеджмента.  Маркетинг - менеджмент как 

философия и средство интенсификации деятельности в системе 

предпринимательства. Концепции маркетинг-менеджмента в системе 

предпринимательства. Цели, принципы и функции маркетинг-менеджмента. 

Стратегический, тактический и операционный маркетинг-менеджмент: 

понятия, принципы, условия применения. 

Необходимость изучения, состояние внедрения и развития маркетинг-

менеджмента в РК. Проблемы и перспективы развития маркетинг-

менеджмента. Применение концепций маркетинг-менеджмента в 

практической деятельности зарубежных и отечественных фирм. 

 

Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента  

Цели, задачи и принципы маркетинговых исследований. Основные 

этапы маркетинговых исследований. Структура маркетинговых 

исследований. Инструментарий маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система. 

Понятие и значение информации в системе маркетинговой 

деятельности. Система маркетинговой информации. Тенденции развития 

системы маркетинговой информации. Методы сбора информации. 

Современные подходы к сбору данных. Новые технологии в работе с базами 

данных. Маркетинг баз данных как элемент системы маркетинговых знаний 

(кnowledge system). 

Организация и функционирование системы маркетинговой 

информации в Казахстане. Особенности проведения маркетинговых 

исследований в зарубежной и отечественной практике. Роль маркетинговых 

исследований в Казахстане. 

 

Методологические основы анализа маркетинговой среды 

Цель анализа внешнего окружения фирмы и его значение для 

формирования альтернатив стратегических решений.  Уровни 

маркетингового анализа внешней среды: макросреда, мезосреда, микросреда. 
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Анализ макросреды, ее содержание. Факторы, формирующие 

макросреду. Анализ экономической конъюнктуры. Мировой кризис как 

дестабилизирующий фактор внешней среды. Особенности развития 

макросреды в казахстанской экономике в условиях кризиса. 

Анализ мезосреды и ее содержание. Оценка и анализ потенциальных 

рынков. Предварительная оценка рынка фирмы. Потенциальные и целевые 

рынки фирмы. Отраслевая конкуренция. Модель 5 конкурентных сил 

М.Портера. Конкурентная среда в Казахстане. Особенности формирования 

конкурентной среды в РК. Значение развития конкурентной среды как 

необходимого условия развития предпринимательства в РК. 

Анализ основных факторов микросреды. Оценка спроса: сущность, 

принципы и методы. Система показателей для исследования спроса на 

товары и услуги. 

 

Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

Уровни сегментирования и структурированность рынка. Уровни   

сегментирования рынка, структурированность рынка как основа для 

сегментирования: однородная структура предпочтения, рассеянная структура 

предпочтения, очаговая структура предпочтения. Процедура 

сегментирования рынка. Критерии эффективного сегментирования. 

Сегментирование потребительского и делового рынков. Основные 

принципы сегментирования потребительских рынков: по географическим 

признакам, по демографическим признакам, по психографическим 

признакам, по поведенческим признакам. Мультиатрибутивное 

сегментирование.   Принципы сегментирования деловых рынков.  

 Выбор целевых сегментов рынка. Оценка сегментов рынка. Различные 

типы целевых рынков: концентрация усилий на одном сегменте, 

избирательная специализация, товарная специализация, рыночная 

специализация, полный охват рынка.  Дополнительные аспекты оценки и 

выбора целевых сегментов рынка. Выбор целевого рынка на базе трех 

вариантов стратегического подхода. Стратегия недифференцированного 

маркетинга. Стратегия концентрированного маркетинга. Стратегия 

дифференцированного маркетинга. 

Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость 

рынка: понятие, уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. 

Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. Процесс 

позиционирования товара на рынке. Выбор критериев при 

позиционировании. Последовательность действий при позиционировании на 

рынке. Карты позиционирования. Стратегии позиционирования. 

Перепозиционирование товара. 

Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

Факторы, определяющие поведение покупателя: факторы культуры, 

социальные факторы, личностные факторы, психологические факторы. 
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Процесс покупки. Покупательские роли. Поведения покупателей. Стадии 

процесса принятия решения о покупке: осознание покупки, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, постпокупочная реакция 

покупателя. Другие модели процесса принятия решения о покупке.  

Деловой и потребительские рынки. Типы деловых закупок. 

Комплектные закупки и поставки. Участники процесса деловых закупок. 

Факторы, определяющие поведение деловых покупателей: факторы внешней 

среды, организационные факторы, факторы межличностных отношений и 

личностные факторы, культурные факторы. Процесс покупки/ приобретения. 

Типы закупочных процессов. Стадии процесса покупки.  

 

Организация службы маркетинга  

Понятие организационных структур. Виды организационных структур 

предприятия и место службы маркетинга в ней. Типы организационных 

структур управления. Линейная. Функциональная. Линейно-функциональная. 

Матричная. Дивизиональная. Множественная.  

Маркетинговый менеджмент. Общая характеристика службы 

маркетинга. Организационное построение службы маркетинга: 

функциональная, дивизионная, матричная.  Значение маркетинговых служб в 

системе управления предприятием. Задачи отдела маркетинга.  

Документальное обеспечение маркетинговой работы. Виды маркетинговых 

документов. 

Критерии оценки эффективности работы службы маркетинга и система 

оплаты труда её сотрудников. Организация практического взаимодействия 

службы маркетинга со службой сбыта и основными структурными 

подразделениями предприятия. 

Развитие маркетинга на предприятиях Казахстана. Основные 

направления совершенствования управления маркетинговой деятельностью в 

отечественных компаниях. 

 

Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

Товар и товар-микс. Управление товарной политикой в маркетинге. 

Товарный ассортимент. Уровни и иерархия товаров. Классификация товаров. 

Товарный ассортимент. Анализ товарной политики. Решения в области 

товарных линий. Анализ товарный линии. Политика управления жизненным 

циклом товара. Принятие решений относительно торговых марок. Сущность 

и виды товарного знака. Функции товарного знака. Бренд и организация 

брендинга.  Бренд-ориентированный маркетинг. Структура и матрица бренда. 

Стратегия управления активами торговой марки. Позиционирование 

торговой марки, расширение семейства торговой марки. Технологии 

расширения. Методы воплощения позиции торговой марки в жизнь. 

Использование марки как фактора влияния в каналах распределения. 

Мониторинг тенденций. Линейное расширение. Структура каналов 

распределения. Премиальное ценообразование: премиальная цена, 
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определение марочной цены. Позиционирование компании, страны, товара, 

сервиса, церкви, личности. Самопозиционирование. Репозицонирование. 

Социальная реклама и социально-ориентированный брендинг. 

Анализ структуры производственной программы.  

Упаковка как элемент товарной политики. Требования, предъявляемые 

к упаковке в условиях рыночных отношений. 

  

Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

Сущность и содержание ценовой стратегии. Основные стратегии 

ценообразования: стратегия дифференцированного ценообразования, ценовая 

стратегия периодической скидки, ценовая стратегия случайной скидки, 

стратегия ценовой дискриминации, ценовая стратегия проникновения на 

рынок, ценовая стратегия по кривой освоения, ценовая стратегия 

сигнализирования ценами, ценовая географическая стратегия, Определение 

исходной (базовой) цены. Определение цены с ориентацией на спрос и 

уровень конкуренции. Политика скидок в маркетинге. Сущность и 

содержание политики скидок.  

Инициативные и реактивные изменение цен. Инициативное снижение 

цен. Инициативное повышение цен. Реакция на изменение цен. Реактивное 

изменение цен.  

 

Маркетинг-менеджмент в системе распределения и 

коммуникационной политики предприятия  

Понятие и роль распределения в системе маркетинг – менеджмента. 

Основные задачи маркетинговой политики распределения. Сущность каналов 

распределения: прямые и косвенные каналы. Путь распределения. 

Маркетинговая стратегия распределения товаров на рынке. Уровень канала 

распределения: уровни каналов распределения потребительских и 

промышленных товаров. Управление каналами распределения.  Основные 

системы распределения каналов: вертикальные маркетинговые системы, 

горизонтальные маркетинговые системы, многоканальные (смешанные) 

маркетинговые системы. Стратегические решения относительно каналов. 

Выбор организационной формы канала. 

 Сбытовая политика предприятия: мероприятия и элементы. Основные 

элементы маркетинговой политики распределения: стратегии распределения, 

товародвижения, каналы распределения.  

Цели и задачи коммуникационной политики. Средства 

коммуникационной политики.  Управление рекламой, стимулированием 

сбыта, связями с общественностью и прямым маркетингом. Реклама в 

комплексе маркетинга. Цели, задачи, функции и основные разновидности 

рекламы. Планирование рекламной компании. Стимулирование продаж. 

Основные направления стимулирования продаж. Основные средства 

стимулирования продаж. 
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Общественные связи. Цели, задачи и функции Public Relations. 

Основные решения в сфере маркетинговых связей с общественностью. 

Прямой маркетинг. Рост прямого маркетинга. Преимущества прямого 

маркетинга. Интегрированный прямой маркетинг. Основные каналы прямого 

маркетинга.  

Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Разработка эффективных коммуникаций. Решения о структуре 

маркетинговых коммуникаций. Управление и координация интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

 

Планирование, контроль и аудит в маркетинг-менеджменте  

Понятие и характеристика процесса управления. Принципы 

управления. 

Планирование - составная часть общекорпоративного управления. 

Сущность и значение планирования маркетинга. Классификация планов 

маркетинга. Структура маркетингового плана. Основы разработки планов 

маркетинга. Особенности стратегического и оперативного планирования 

маркетинга. Последовательность разработки планов. Методы планирования.  

Общая концепция стратегического управления. Система 

стратегического управления. Значение и сущность стратегического 

планирования. Задачи и процесс стратегического планирования маркетинга. 

Модели стратегического планирования. 

Задачи оперативного планирования маркетинга. Этапы разработки 

программ маркетинга. Организационные аспекты оперативного 

планирования. Механизм реализации интегрированных маркетинговых 

планов.  

Сущность и значение контроля в управлении маркетингом. Типы 

контроля. Контроль и корректировка маркетинговых действий.  

Оперативный контроль. Контроль финансовых результатов 

деятельности Контроль коммуникативной эффективности.  

Стратегический контроль. Подходы к стратегическому контролю. 

Методика анализа стратегической устойчивости (Дж. Дэя), методика анализа 

стратегической уязвимости (Ж.-Ж. Ламбена), тест-анализ на стратегическую 

ориентацию (Ф. Котлера), методика оценки стратегической эффективности 

(Г. Ассэля).  

Аудит маркетинга. Сущность и особенности аудита маркетинга. Сферы 

и объекты аудита маркетинга. Внешний и внутренний аудит маркетинга. 

Этапы внешнего аудита маркетинга.  

Бюджетирование маркетинга. Типы маркетинговых бюджетов. Методы 

планирования бюджета маркетинга. Бюджет "сверху-вниз" и "снизу-вверх": 

сравнительные преимущества и недостатки. Издержки маркетинга. Центры 

формирования затрат. Бюджетирование на нулевой базе. Бюджеты по 

направлениям маркетинговой деятельности. 
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Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, 

на корпоративном уровне, на микроуровне) 

Маркетинг-менеджмент на макроуровне. Макромаркетинг: цели, 

задачи и принципы. Стратегический план развития национальной экономики.  

Цели и задачи стратегического планирования на макроуровне. Стратегия 

регионального развития. Альтернативные стратегии обеспечения 

конкурентных преимуществ национальной экономики и их особенности. 

Модель Мак-Кинси 7S. Анализ факторов конкурентоспособности по М. 

Портеру. Анализ конкурентоспособности по Ж.-Ж. Ламбену. Стратегические 

направления повышения конкурентоспособности Казахстана в условиях 

кризиса.  

Маркетинг-менеджмент на корпоративном уровне. Существующие 

взгляды на выработку стратегии рыночного поведения корпорации. 

Основные подходы к выработке стратегии поведения на рынке. Стратегии 

маркетинг менеджмента на корпоративном уровне: базисные (эталонные) 

стратегии, конкурентные стратегии, комбинированные стратегии, стратегия 

диверсификации, позиционные стратегии бизнеса. Факторы, влияющие на их 

выбор. Выбор корпоративной стратегии. Стратегический анализ. Значимость 

метода SWOT-анализа. Состояние отрасли и позиции компании в отрасли. 

Цели компании. Оценка дифференцированного портфеля. Матрица: 

привлекательность отрасли – позиция в конкурентности. Матрица 

жизненного цикла и сравнение привлекательности отрасли. Степень 

зависимости от рыночной среды. Временной фактор. Оценка стратегии. 

Маркетинг-менеджмент на микроуровне. Предприятие как 

институциональная единица реального сектора экономики. Организационная 

структура предприятия. Стратегия развития предприятия. Планирование 

производства и реализации продукции. Методика определения емкости и 

доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. 

Управление стратегией выбора целевого рынка и позиционирования.   

Управление целевым рынком. Выбор целевого рынка на базе трех вариантов 

стратегического подхода. Анализ целевого рынка с помощью методов 

портфельного анализа. Трехмерная матрица Д. Абеля. Критерии определения 

привлекательности рынка для фирмы. Позиционирование и 

репозиционирование товара на рынке. Стратегия позиционирования.  

 

Международный маркетинг-менеджмент 

Интернационализация деятельности компаний. Основные формы 

международного бизнеса. Понятие, роль и значение международного 

маркетинг-менеджмента. Анализ внешней среды бизнеса. Мониторинг 

внешней среды. Оценка международной внешней среды. Матрица 

возможностей. Матрица угроз. Профиль среды. Коэффициент враждебности 

международной внешней среды.     

Разработка стратегий. Международные стратегии фирмы. 

Многонациональная и глобальная стратегии фирмы. Стратегии 
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проникновения формы на внешние рынки. Эффекты и риски выходы на 

внешние рынки.  

Международный маркетинг-микс. Международная (пострановая) 

сегментация. Выбор целевого рынка для внешнеэкономической 

деятельности. Ценовая политика предприятия в системе международного 

маркетинга. Особенности формирования экспортных цен. Порядок расчета 

экспортной цены товара. Маркетинговая логистика. Продвижение товаров на 

международные рынки. Международные средства коммуникации. Концепция 

международной рекламы. Международные средства распространения 

рекламы. Стимулирование сбыта продукции. 

Проникновение и деятельность зарубежных компаний на 

казахстанский рынок. Экспортная политика казахстанских компаний: 

стратегии выхода на зарубежные рынки.  

Политика внешнеэкономической деятельности компаний в условиях 

мирового кризиса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

2. Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

3. Методологические основы анализа маркетинговой среды 

4. Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

5. Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

6. Организация службы маркетинга 

7. Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

8. Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

9. Маркетинг-менеджмент системы распределения предприятия 

10. Маркетинг-менеджмент коммуникационной политики предприятия 

11. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

12. Планирование как основная функция маркетинг-менеджмента 

13. Контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

14. Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, на 

корпоративном уровне, на микроуровне) 

15. Международный маркетинг-менеджмент 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Роль маркетинг-менеджмента в деятельности предприятий 

2. Организация маркетинга на предприятиях 

3. Анализ и прогнозирование спроса (на примере конкретного товара) 

4. Основные составляющие маркетинговой среды 

5. Концепции управления маркетингом 
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6. Управление товаром в комплексе маркетинга 

7. Конкуренция на рынке потребительских товаров Казахстана 

8. Организация маркетинговых исследований 

9. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 

10. Формирование цен на товары фирмы 

11. Коммуникационная политика фирмы 

12. Развитие стратегического маркетинга в системе маркетинга 

13. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

14. Определение бюджета на рекламу на примере конкретных товаров 

и предприятий 

15. Маркетинг-менеджмент как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Организация маркетинга на предприятиях 

2. Моделирование поведения конечных покупателей 

3. Концепции управления маркетингом 

4. Методы маркетинговых исследований 

5. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 

6. Маркетинговая информационная система: сущность и основные 

элементы 

7. Современные направления брендинговой политики компаний 

8. Формирование цен на товары фирмы 

9. Коммуникационная политика фирмы 

10. Практика организации мероприятий паблик рилейшнз в РК 

11. Стратегическое управление 

12. Стратегическое планирование на предприятии (на примере) 

13. Маркетинг некоммерческих организаций 

14. Международный маркетинг 

15. Международный менеджмент 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Ф. Котлер, К.Л. Келлер. Маркетинг менеджмент - 14-е издание - 

СПб.: Питер,  2014 г. - 800 с. 

2. Савчук Г.А., Управление маркетингом на предприятии, учебное 

пособие, Савчук Г.А., Мокерова Ю.В., М, 2014 – 220 с. 

3. П. Дойль., Ф.Штерн. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 4-е 

издание – М.: Питер, 2007 – 544 с. 
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5. Данько Т.П. Управление маркетингом: учеб. / Тамара Петровна 
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7. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на 
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416 c. 

8. Сысоева, С.В. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный 

менеджмент / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова. - СПб.: Питер, 2013. - 288 c.  

9. Управление маркетингом: учеб. пособие / под ред. И. М. Синяевой. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учеб., 2011.- 414 

 

Дополнительная:  

1. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник/ О.С. 

Виханский. — М: Гардарики, 2010. — 296с. 

2. Голубков, Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры: учебник / 

Е.П. Голубков — М.: Дело, 2011. — 318 с. 

3. Амблер, Т. Практический маркетинг: учебник/ Т. Амблер — СПб.: 

Издательство «Питер», 2010. — 400 с. 

4. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг: учебник/ Ж.Ж. Ламбен.- 

СПБ: Наука, 2011. — 487с. 

5. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, 

ориентированный на рынок. Учебник. СПб.:  Питер, Лидер,  2010. – 720 с.   

6. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг: Практикум: Учебное 

пособие / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов. - СПб.: Лань, 

Планета Музыки, 2012. - 160 c. 

7. Ахметова З.Б. Ценообразование: учебное пособие / З.Б. Ахметова. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 296с. 

8. Чувакова, С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практическое 

пособие / С.Г. Чувакова. - М.: Дашков и К, 2012. - 260 c.  

9. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: 

Вильямс, 2016. - 496 c. 

10. Шеденов У.К., Ильясов Д.К. Теория маркетинга и менеджмента в 

сфере услуг. – Алматы: Қазақ университеті – 2002. 

11. Ильясов Д.К. Маркетинг: теориясы мен практикасы. – Алматы: 

Қазақ университеті. – 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный уровень экономического развития требует подготовки 

высококвалифицированных кадров по маркетингу, обладающих особым 

образом мышления, который позволяет им принимать решения по развитию 

компании на основе тщательных исследований рынка и изменений ситуации 

на нем. Глубокие знания рыночных механизмов, принципов и методов 

управления рынком и экономической конъюнктуры, совокупности 

организационно-управленческих принципов результативного воздействия на 

конкурентные позиции фирм в экономике  рыночной системы дает курс 

управления маркетингом. Этим определяется необходимость и значимость 

подготовки специалистов по маркетингу, обладающих навыками и методами 

управленческой работы в современных рыночных условиях. 

В связи с этим, курс «Маркетинг-менеджмент» посвящен 

расширенному рассмотрению вопросов маркетинга с акцентом на управление 

маркетинговыми процессами и процедурами.  

В результате изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

магистранты должны овладеть знаниями, умениями и навыками 

практической деятельности в области управления маркетинга, а именно, 

знать: 

- основные теоретические положения менеджмента и маркетинга; их 

цели и задачи; 

- понятия, принципы маркетинг-менеджмента при анализе и решении 

конкретных экономических ситуаций; 

- стратегию и тактику управления основными факторами комплекса 

маркетинга: товаром, ценой, распределением и продвижением; 
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- методы маркетинговых исследований; 

Уметь: 

- осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

маркетинговой деятельности предприятия; 

- разрабатывать и осуществлять контроллинг за реализацией 

маркетинговых мероприятий; 

- принимать эффективные решения в рамках стратегического и 

оперативного управления маркетинговой деятельностью;  

Владеть навыками: 

- разрабатывать и экономически обосновывать оперативные и 

стратегические маркетинговые планы в деятельности фирмы; 

- организовывать службу маркетинга на фирме как подразделения, 

обеспечивающего координацию и оптимизацию всех его структур; 

- принимать согласованные, взвешенные решения в области 

товарной, ценовой, распределительной и коммуникативной политики; 

- контролировать маркетинговую деятельность и оценивать 

результативность маркетинговых усилий фирмы. 

Пререквизиты: «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление 

маркетингом», «Маркетинговые исследования», «Ценообразование». 

Постреквизиты: «Управление торговыми марками», «Маркетинговые 

исследования II», «Стратегический маркетинг» и др. Необходимость 

параллельного изучения данных курсов определяется тем, что принятие 

маркетинговых управленческих решений осуществляется на основе 

комплексного исследования рынка, а реализация их происходит путем 

осуществления коммуникаций с рынком и реализации стратегических 

решений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

1 Введение 

2 Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

3 Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

4 Методологические основы анализа маркетинговой среды 

5 Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

6 Анализ покупательского поведения потребителей  

7 Организация службы маркетинга 

8 Комплекс маркетинга в системе маркетинг-менеджмента  

9 Планирование и контроль как основные функции маркетинг-

менеджмента 

10 Международный маркетинг-менеджмент 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является формирование современной системы 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для эффективного 

решения управленческих задач с учетом принципов и методов маркетинга.  

Для достижения цели изучаемой дисциплины необходимо решить 

следующие задачи: 

- выявление и определение сущности маркетинг-менеджмента, его 

функций и принципов на основе углубленного изучения теории маркетинга, 

менеджмента, управления маркетинга;  

- рассмотреть процесс управления в системе маркетинговой 

деятельности по основным составляющим маркетинга-микс: управление 

товаром, ценой, распределением и продвижением; 

- изучение процессов управления в системе маркетинговой 

деятельности по его основным функциям: планирование, организация, 

контроль и т.д. 

- выработка и закрепление практических навыков по решению 

маркетинговых задач в современных условиях. 

Объектом изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» является 

социально-экономическая система независимо от форм собственности, вида, 

типа, целей и сферы деятельности (организация, фирма, предприятие, 

корпорация и т.д.). Предмет изучения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 

- это виды, принципы, инструменты, элементы, формы и методы управления 

маркетингом в различных сферах и отраслях экономики, а также 

методология процессов принятия стратегических и тактических 

маркетинговых решений на предприятии. 

Развитие теории и практики управления маркетингом непосредственно 

связано со становлением и развитием маркетинга как научной дисциплины. 

Маркетинг-менеджмент как научная дисциплина является одной из 

основных при получении профессионального образования в области 

маркетинга. В структуре управления фирмой маркетинг-менеджмент 

является основой реализации стратегических планов деятельности компании. 

Это определяется тем, что квалифицированный специалист должен обладать 

знаниями и навыками управленческой деятельности в области маркетинга 

для создания и поддержания конкурентоспособности фирмы и ее продукции 

в долгосрочной перспективе.  

Маркетинговый подход лежит в основе рыночной деятельности всех 

современных и развивающихся организаций от международного до 

индивидуального предпринимательства. Маркетинговый подход к 

управлению отличается гибкостью реакции на изменение рыночной 

ситуации, системностью, внутренней интеграцией функциональных 

областей, ориентацией на потребности и конъюнктуру рынка. 
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В современных условиях хохяйствования потребность в изучении 

дисциплины «Маркетинг-менеджмент» возрастает по мере усиления 

конкуренции и глобализации рынка. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента  

Значение и роль маркетинга и менеджмента в экономике. Соотношение 

понятий «маркетинг», «менеджмент» и «маркетинг-менеджмент». Генезис 

развития теории маркетинг-менеджмента. Современные направления и 

тенденции в развитии маркетинг-менеджмента.  Маркетинг - менеджмент как 

философия и средство интенсификации деятельности в системе 

предпринимательства. Концепции маркетинг-менеджмента в системе 

предпринимательства. Цели, принципы и функции маркетинг-менеджмента. 

Стратегический, тактический и операционный маркетинг-менеджмент: 

понятия, принципы, условия применения. 

 

Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента  

Цели, задачи и принципы маркетинговых исследований. Основные 

этапы маркетинговых исследований. Структура маркетинговых 

исследований. Инструментарий маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система. 

Понятие и значение информации в системе маркетинговой 

деятельности. Система маркетинговой информации. Тенденции развития 

системы маркетинговой информации. Методы сбора информации. 

Современные подходы к сбору данных. Новые технологии в работе с базами 

данных. Маркетинг баз данных как элемент системы маркетинговых знаний 

(кnowledge system).  

 

Методологические основы анализа маркетинговой среды 

Цель анализа внешнего окружения фирмы и его значение для 

формирования альтернатив стратегических решений.  Уровни 

маркетингового анализа внешней среды: макросреда, мезосреда, микросреда. 

Анализ макросреды, ее содержание. Факторы, формирующие 

макросреду. Анализ экономической конъюнктуры. Мировой кризис как 

дестабилизирующий фактор внешней среды. Особенности развития 

макросреды в казахстанской экономике в условиях кризиса. 

Анализ мезосреды и ее содержание. Оценка и анализ потенциальных 

рынков. Предварительная оценка рынка фирмы. Потенциальные и целевые 

рынки фирмы. Отраслевая конкуренция. Модель 5 конкурентных сил 

М.Портера. Конкурентная среда в Казахстане. Анализ основных факторов 

микросреды. Оценка спроса: сущность, принципы и методы. Система 

показателей для исследования спроса на товары и услуги. 
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Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

Уровни сегментирования и структурированность рынка. Уровни   

сегментирования рынка, структурированность рынка как основа для 

сегментирования: однородная структура предпочтения, рассеянная структура 

предпочтения, очаговая структура предпочтения. Процедура 

сегментирования рынка. Критерии эффективного сегментирования. 

Сегментирование потребительского и делового рынков. Основные 

принципы сегментирования потребительских рынков: по географическим 

признакам, по демографическим признакам, по психографическим 

признакам, по поведенческим признакам. Мультиатрибутивное 

сегментирование.   Принципы сегментирования деловых рынков.  

 Выбор целевых сегментов рынка. Оценка сегментов рынка. Различные 

типы целевых рынков: концентрация усилий на одном сегменте, 

избирательная специализация, товарная специализация, рыночная 

специализация, полный охват рынка.  Дополнительные аспекты оценки и 

выбора целевых сегментов рынка. Выбор целевого рынка на базе трех 

вариантов стратегического подхода. Стратегия недифференцированного 

маркетинга. Стратегия концентрированного маркетинга. Стратегия 

дифференцированного маркетинга. 

Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость 

рынка: понятие, уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. 

Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. Процесс 

позиционирования товара на рынке. Выбор критериев при 

позиционировании. Последовательность действий при позиционировании на 

рынке. Карты позиционирования. Стратегии позиционирования. 

Перепозиционирование товара. 

 

Анализ покупательского поведения потребителей  

Факторы, определяющие поведение покупателя: факторы культуры, 

социальные факторы, личностные факторы, психологические факторы. 

Процесс покупки. Покупательские роли. Поведения покупателей. Стадии 

процесса принятия решения о покупке: осознание покупки, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, постпокупочная реакция 

покупателя. Другие модели процесса принятия решения о покупке.  

Деловой и потребительские рынки. Типы деловых закупок. 

Комплектные закупки и поставки. Участники процесса деловых закупок. 

Факторы, определяющие поведение деловых покупателей: факторы внешней 

среды, организационные факторы, факторы межличностных отношений и 

личностные факторы, культурные факторы. Процесс покупки/ приобретения. 

Типы закупочных процессов. Стадии процесса покупки.  

Организация службы маркетинга  

Понятие организационных структур. Виды организационных структур 

предприятия и место службы маркетинга в ней. Типы организационных 
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структур управления. Линейная. Функциональная. Линейно-функциональная. 

Матричная. Дивизиональная. Множественная.  

Маркетинговый менеджмент. Общая характеристика службы 

маркетинга. Организационное построение службы маркетинга: 

функциональная, дивизионная, матричная.  Значение маркетинговых служб в 

системе управления предприятием. Задачи отдела маркетинга.  

Документальное обеспечение маркетинговой работы. Виды маркетинговых 

документов. 

Критерии оценки эффективности работы службы маркетинга и система 

оплаты труда её сотрудников. Организация практического взаимодействия 

службы маркетинга со службой сбыта и основными структурными 

подразделениями предприятия. 

  

Комплекс маркетинга в системе маркетинг-менеджмента  

Товар и товар-микс. Управление товарной политикой в маркетинге. 

Товарный ассортимент. Уровни и классификация товаров. Товарный 

ассортимент. Анализ товарной политики. Решения в области товарных 

линий. Анализ товарный линии. Политика управления жизненным циклом 

товара. Принятие решений относительно торговых марок. Сущность и виды 

товарного знака. Функции товарного знака. Бренд и организация брендинга.  

Стратегия управления активами торговой марки. Позиционирование 

торговой марки, расширение семейства торговой марки. Технологии 

расширения. Упаковка как элемент товарной политики.  

Сущность и содержание ценовой стратегии. Основные стратегии 

ценообразования. Определение цены с ориентацией на спрос и уровень 

конкуренции. Политика скидок в маркетинге. Сущность и содержание 

политики скидок.  

Понятие и роль распределения в системе маркетинг-менеджмента. 

Основные задачи маркетинговой политики распределения. Сущность каналов 

распределения: прямые и косвенные каналы. Маркетинговая стратегия 

распределения товаров на рынке. Уровень канала распределения: уровни 

каналов распределения потребительских и промышленных товаров. 

Управление каналами распределения.  Основные системы распределения 

каналов. Стратегические решения относительно каналов. Выбор 

организационной формы канала. Основные элементы маркетинговой 

политики распределения. 

Цели и задачи коммуникационной политики. Средства 

коммуникационной политики. Управление рекламой, стимулированием 

сбыта, связями с общественностью и прямым маркетингом. Реклама в 

комплексе маркетинга. Цели, задачи, функции и основные разновидности 

рекламы. Планирование рекламной компании. Стимулирование продаж. 

Основные направления стимулирования продаж. Основные средства 

стимулирования продаж. Понятие, задачи и функции Public Relations. 

Основные решения в сфере маркетинговых связей с общественностью. 
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Прямой маркетинг. Рост прямого маркетинга. Преимущества прямого 

маркетинга. Интегрированный прямой маркетинг. Основные каналы прямого 

маркетинга. Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями.  

 

Планирование и контроль как основные функции маркетинг-

менеджмента 

Понятие и характеристика процесса управления. Принципы 

управления. 

Планирование - составная часть общекорпоративного управления. 

Сущность и значение планирования маркетинга. Классификация планов 

маркетинга. Структура маркетингового плана. Основы разработки планов 

маркетинга. Особенности стратегического и оперативного планирования 

маркетинга. Последовательность разработки планов. Методы планирования.  

Общая концепция стратегического управления. Система 

стратегического управления. Значение и сущность стратегического 

планирования. Задачи и процесс стратегического планирования маркетинга. 

Модели стратегического планирования. 

Задачи оперативного планирования маркетинга. Этапы разработки 

программ маркетинга. Организационные аспекты оперативного 

планирования.  

Сущность и значение контроля в управлении маркетингом. Типы 

контроля. Контроль и корректировка маркетинговых действий. Оперативный 

контроль. Контроль финансовых результатов деятельности Контроль 

коммуникативной эффективности.  Стратегический контроль. Подходы к 

стратегическому контролю. Методика анализа стратегической устойчивости 

(Дж. Дэя), методика анализа стратегической уязвимости (Ж.-Ж. Ламбена), 

тест-анализ на стратегическую ориентацию (Ф. Котлера), методика оценки 

стратегической эффективности (Г. Ассэля).  

Аудит маркетинга. Сущность и особенности аудита маркетинга. Сферы 

и объекты аудита маркетинга. Внешний и внутренний аудит маркетинга. 

Этапы внешнего аудита маркетинга.  

 

Международный маркетинг-менеджмент 

Интернационализация деятельности компаний.  Основные формы 

международного бизнеса. Понятие, роль и значение международного 

маркетинг-менеджмента. Анализ внешней среды бизнеса. Мониторинг 

внешней среды. Оценка международной внешней среды. Матрица 

возможностей. Матрица угроз. Профиль среды. Коэффициент враждебности 

международной внешней среды.     

Разработка стратегий.  Международные стратегии фирмы. 

Многонациональная и глобальная стратегии фирмы. Стратегии 

проникновения формы на внешние рынки. Эффекты и риски выходы на 

внешние рынки.  
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Международный маркетинг-микс. Международная (пострановая) 

сегментация. Выбор целевого рынка для внешнеэкономической 

деятельности. Ценовая политика предприятия в системе международного 

маркетинга. Особенности формирования экспортных цен. Порядок расчета 

экспортной цены товара. Маркетинговая логистика. Продвижение товаров на 

международные рынки. Международные средства коммуникации. Концепция 

международной рекламы. Международные средства распространения 

рекламы. Стимулирование сбыта продукции. 

Проникновение и деятельность зарубежных компаний на 

казахстанский рынок. Экспортная политика казахстанских компаний: 

стратегии выхода на зарубежные рынки.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретические основы и концепция маркетинг-менеджмента 

2. Маркетинговые исследования в системе маркетинг-менеджмента 

3. Методологические основы анализа маркетинговой среды 

4. Сегментирование рынка в маркетинг-менеджменте 

5. Анализ покупательского поведения потребителей (или управление 

взаимоотношениями с покупателями) 

6. Организация службы маркетинга 

7. Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия 

8. Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия 

9. Маркетинг-менеджмент системы распределения предприятия 

10. Маркетинг-менеджмент коммуникационной политики предприятия 

11. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

12. Планирование как основная функция маркетинг-менеджмента 

13. Контроль и аудит в маркетинг-менеджменте 

14. Маркетинг-менеджмент на различных уровнях (на макроуровне, на 

корпоративном уровне, на микроуровне) 

15. Международный маркетинг-менеджмент 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Роль маркетинг-менеджмента в деятельности предприятий 

2. Организация маркетинга на предприятиях 

3. Анализ и прогнозирование спроса (на примере конкретного товара) 

4. Основные составляющие маркетинговой среды 

5. Концепции управления маркетингом 

6. Управление товаром в комплексе маркетинга 

7. Конкуренция на рынке потребительских товаров Казахстана 

8. Организация маркетинговых исследований 

9. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 



71 

 

10. Формирование цен на товары фирмы 

11. Коммуникационная политика фирмы 

12. Развитие стратегического маркетинга в системе маркетинга 

13. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

14. Определение бюджета на рекламу на примере конкретных товаров 

и предприятий 

15. Маркетинг-менеджмент как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Организация маркетинга на предприятиях 

2. Моделирование поведения конечных покупателей 

3. Концепции управления маркетингом 

4. Методы маркетинговых исследований 

5. Практика проведения маркетинговых исследований в РК 

6. Маркетинговая информационная система: сущность и основные 

элементы 

7. Современные направления брендинговой политики компаний 

8. Формирование цен на товары фирмы 

9. Коммуникационная политика фирмы 

10. Практика организации мероприятий паблик рилейшнз в РК 

11. Стратегическое управление 

12. Стратегическое планирование на предприятии (на примере) 

13. Маркетинг некоммерческих организаций 

14. Международный маркетинг 

15. Международный менеджмент 
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