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  Адам миының қабылдау деңгейін  тіркеуге мҥмкіншішілік беретін,  

және онда жҥріп жатқан процесстерді, қандай да бір коммерциялық ӛнім 

немесе жарнамалық роликке жауап ретінде,  ҥлкен дәлдік деңгейінде 

жоғары технологиялық процедуралар арқылы бақылауға болады.    

 Осылайша, нейромаркетинг – бҧл  тҧрақты тҧтынушылардың 

маркетингтік ӛнімдерге, соның ішінде визуалдық және аудиалдық  

жарнамаға, әр тҥрлі брендтерге   деген кӛз қарастарына,  ой-пікірлеріне, іс-

қимылдарына, объективті баға беру  ҥшін, мидің белсенділігін 

визуализациялау технологиясын пайдалану деп батыл айтуға болады.        

Нейромаркетинг тҧтынушылардың миында сәтті қолайлы аура жасайды,    

ӛндірушілерге бірегей идеяларға, қолданбалы шешімдерге, креативтік 

инновациялық ӛнімдерге шабыт береді.Бҧл маркетингтің  жаңа кезеңі.     

Әдебиеттер тізімі. 

1. Линдстром М. « Бренд сезімдері. Кӛрнекті брендтерді қҧруда  

сезімнің бес органдарының» (аудар. ағылш. Яцюк Н.). М.: Эксмо, Бизнес-

бестселлер, 2006 . - 272 б. 

2. Маркетинг: ҥлкен тҥсіндірме  сӛздік. - М.: Омега-Л.  ред. А. П. 

Панкрухина. 2010. - 256 б. 

3.  Старостина А. С.  Компанияның  стратегиялық  маркетингінде 

мінез -қҧқылық басқару технологиясы // Мінез қҧлқы экономикасы 

бойынша жас ғылымдардың алғашқы халықаралық ғылыми  

конференциясының жинағы    (РЭУ  Г.В. Плехановатындағы). М., 2015. б. 

20-22. 

 

 

КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЯСЫН ТАҢДАУ ЖОЛДАРЫ 

 

МҦРАТ Самал 
Л.Н.Гумилев  атындағы  Евразиялық ұлттық университетінің студенті,  

Телерадио  және қоғаммен байланыс кафедрасы 

 

Компания жҧмысының нарықта табысты болуы кӛп жағдайда дҧрыс 

таңдалған стратегияға байланысты. Стратегия компанияны бәсекеге 

қабілетті етеді, сыртқы ортадан келетін негативті пікірден қҧтқарады, 

табыс кӛзін табады, ҧйымға қоғам тарапынан қойылатын талап пен ішкі 

мҥмкіндіктерді сараптайды. Ӛз стратегиясын қатаң ҧстану ҧйымға ӛз 

аяғына нық тҧруға мҥмкіндік береді. Стратегияны қалыптастыру ішкі және 

сыртқы факторларға терең анализ жасалғаннан кейін мҥмкін болады. 

Компания стратегиясын қалыптастыру ҥшін мына талаптар ескерілуі 

керек: 

- нарықтық жағдайға, компания мақсатына, ҧйымның техникалық 

және экономикалық потенциалына, қызметкерлер мен менеджерлердің 

тәжірибесіне, корпоративті мәдениетіне, басқару жҥйесіне сәйкестігі; 
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- синергетикалық эффект тудыратын логикалық байланыс, 

стратегияның қҧрамдас бӛліктерінің бір-біріне қарама-қайшы болмауы; 

- этика және қҧқық нормаларымен сәйкестігі; 

- нарықта дҧрыс бәсекелестік тудыра алуы; 

- билікпен, серіктестермен келісімде болуы; 

Стратегия компания жҧмысының негізгі бағыттарына басты назарды 

салып, екінші кезектегі мәселелерді кейінге қалдыруға; ҧйымның жаңа 

қалыпқа тҥсуіне (қандай бизнесті тоқтату керек? Қандай бизнесті сату 

керек? Қандайға кӛшу керек? Қандай бизнеспен бірігу керек?) кӛмектеседі. 

Стратегия табысқа жетуге болатын  негізгі тетіктерді табады, сол 

тетіктерге жеткізетін ӛнімдерді таңдауға кӛмектеседі, бәсекелестерді 

жеңуге болатын жолдарды іздестіреді.  

Кез келген кәсіпкерлік қызмет тҧтынушыға қажетті тауар ӛндіруге 

тиіс. Маркетинг концепциясы ҧйымның нарықтағы мәселелерін шешетін 

қҧралдардың стратегиялық қолданылуы ҥшін қажет. Нақты маркетингтік 

механизмдер нарық туралы ақпаратты сараптау, тҧтынушылардың 

қажеттіліктерін анықтау, компанияның бәсекеге қабілетті нарықтық 

позициясын жасау сияқты әрекеттер нәтижесінде стратегияның 

қолданылуына жетуге болады.  

Маркетинг стратегиясы – нарықтағы ҧйымның мҥмкіндіктерін 

сараптау, мақсатты таңдау, жоспарларды даярлау және нарықтағы 

қатерлерді тӛмендетуге бағытталған маркетингтік іс-шараларды іске 

асыру, ҧйымның ҧзақ және тҧрақты дамуын қамтамасыз ету. 

Маркетинг стратегиясының арқасында ҧйым нарықтағы ӛткір 

мәселелерден қҧтыла алады. Ол ҥшін маркетингтің кең ауқымды 

теориялық және практикалық қҧралдары қолданылады. Осыған орай, 

маркетинг стратегиясының негізгі қызметі: бизнесті кеңейту, 

технологиялық потенциалды ӛсіру және ӛнімділікті арттыру, жаңа 

тауарларды ойлап табу, жаңа нарықтарды қамту. 

Стратегиялық жоспарларды жасап шығару – стратегиялық анализ 

және жоспарлаудың қҧралдарын белсенді тҥрде қолдану.  

Бҧл модельге сәйкес, ҧйымның даму стратегиясын таңдау 

компанияның микро-  және макро ортасына тән тенденцияларды сараптау 

арқылы жҥзеге асады. Маркетингтік принциптерді және зерттеу 

қҧралдарын қолдану нәтижесінде бизнестің сыртқы және ішкі ортасын 

сараптауға, нарықта пайда болатын мҥмкіндіктер мен қатерлерді бағалауға 

болады. 

Компания дамуын оптимизациялау бағыттарын жасап шығару 

бәсекелестердің әрекеттеріне мониторинг жасау арқылы жасалуы керек. 

Анализ тек жақын орналасқан бәсекелестердің маркетингтік 

бағдарламаларына ғана емес, жалпы экономиканың белгілі бір 

секторларында жҧмыс істейтін ҧйымдарға да қатысты жасалуы керек. Бҧл 

бенчмаркингты қолдану мҥмкіндігін бағалау ҥшін қажет. 
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Бенчмаркинг – бәсекелестердің жҧмысынан ең жақсы деген 

элементтерді табу, олардың жҧмыс әдістерін меңгеру, жақсарту және 

қолдану. Компаниядан мейлінше алыста орналасқан ҧйымдардың саясатын 

меңгеру екі есе тиімді, себебі бҧл дәл осы нарықта жоқ элементтермен 

жҧмыс істеуге мҥмкіндік береді, бәсекелестіктің ӛршуіне жол бермейді. 

Оған қоса, ҧйымның болашақтағы дамуына бағытталған 

ҧсыныстарды жасап шығару компанияның ӛзінің потенциалын жетік тҥрде 

сараптағаннан кейін, қаржылық, материалдық, еңбек ресурстарын ескере 

отырып жасалады. Сондай-ақ жеткіліксіз ресурстар болған жағдайда 

басқаларын тарта білу мҥмкіндігі болуы қажет. 

Тиімді стратегияның ҥш негізі бар: 

1.дҧрыс таңдалған ҧзақмерзімді мақсаттар 

2.бәсекелестік ортаны терең тҥсіну 

3.ӛз ресурстары мен мҥмкіндіктерін нақты бағалау. 

 Осылайша ҧйымның нарықтағы іс-әрекеті әртҥрлі факторлар мен 

талаптардың механизміне бағынышты, сондықтан ол қателіктердің алдын 

алуға, ҧйымның болашақтағы даму стратегиясына ӛз қызметінің сәйкес 

келуіне жол ашады. 

 

 

ҦЙЫМДАРДЫҢ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

НУРТУГАН Сәтжол 
 Л.Н.Гумилев  атындағы  Евразиялық ұлттық университетінің студенті,  

Телерадио  және қоғаммен байланыс кафедрасы 

 

Аңдатпа: Адамзат әрқашан топтасып жҥруге бейімделгендіктен, 

олар кішігірім ҧжымдар қҧрып отырған. Қазіргі кезде ҧйымдар кез келген 

салада керек және олардың тҧрақтылығын сақтап отыру оңай іс емес. Бҧл 

мақалада  ең алдымен ҧйым ҥшін ішкі коммуникацияның маңызын 

анықтап аламыз. Мақаланың мақсаты ретінде ҧйымның 

коммуникациясының негізге элементерін саралау және сол арқылы 

ҧйымның мәселелерін шеше білуді алдым. Сонымен қатар, ҧйымдық 

коммуникацияның негізгі 4 қҧраушысына тоқталамыз. Тарихи анализ бен 

ғалымдардың зерттеулерін саралай отырып, ҧйымдық коммуникация 

тҧрақтылығын қамтамасыз етуші аспектілерді анықтап шығатын боламыз. 

Болжам бойынша 4 қҧраушының жҧмысы қарапайым және қолдануылуы 

да ӛте мҥмкін болуы керек. 

АҚШ-тық бейнеойын индустриясының кӛшбасшысына айналған 

Valve Corporation миллиондаған ойыншылардың қажетін орындап отыр. 

Олардың онлайн серверіндегі ойындардың саны кӛп болмаса да, бірнеше 

ойынның ӛзі әлемдік киберспортта алғашқы орынды алып отыр. 

Корпорацияның қаржылық жағдайы 2,5 миллион АҚШ долларына 

бағаланады. Осының барлығын не ҥшін айтып отырмын? Valve Corporation 
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