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Навчальна дисципліна «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  формування у 

студентів розуміння закономірностей, 

принципів та механізмів міжнародної 

маркетингової діяльності, здобуття знань і 

практичних навичок щодо сучасних методів, 

процесів, алгоритмів, інструментів управління 

міжнародною маркетинговою діяльністю 

організації (підприємства). 

Завдання дисципліни: ознайомлення 

студентів з сутністю та змістом міжнародної 

маркетингової діяльністю та її значенням у 

сучасному міжнародному бізнесі; формування 

здатності до оцінки потенціалу міжнародної 

діяльності фірми, аналізу мотивів та 

обґрунтування доцільності виходу фірми на 

зовнішній ринок; ознайомлення з системами і 

процесами міжнародного маркетингу; 

використання для прийняття управлінських 

рішень маркетингової інформації; 

відпрацювання практичних навичок 

розв’язання маркетингових заходів та 

виконання відповідних функцій; оволодіння 

інструментами розробки міжнародної 

маркетингової стратегії; формування 

здатності до створення організаційних 

структур управління міжнародною 

маркетинговою діяльністю та організації 

контролю реалізації стратегії і планів; 

виховання здатності до творчого пошуку 



напрямів та резервів удосконалення систем та 

процесів управління маркетинговою 

діяльністю підприємства (організації). 

 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері маркетингової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

відповідних теорій та методів і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 13 Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

СК 3 Здатність використовувати теоретичні 

положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі. 

СК 8 Здатність розробляти маркетингове 

забезпечення розвитку бізнесу в умовах 

невизначеності. 

СК 11 Здатність аналізувати поведінку 

ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

СК 13 Здатність планування і провадження 

ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в крос-функціональному 

розрізі. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 2 Аналізувати і прогнозувати ринкові 

явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

Р 3 Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

Р 4 Збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати 

управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного 

інструментарію. 

Р 5 Виявляти й аналізувати ключові 

характеристики маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості поведінки їх 



суб’єктів. 

Р 15 Діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного 

різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод 

особистості. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 

підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1.  Предмет і завдання курсу 

Предмет і об’єкт міжнародного маркетингу. Місце і значення дисципліни в системі 

підготовки фахівців економічного профілю. 

Маркетинг як філософія бізнесу і  методологія ринкової діяльності.  Принципи, 



функції, засоби, методи та організація маркетингу. Еволюція концепцій маркетингу.  

Види маркетингу: внутрішній, міжрегіональний, міжнародний, глобальний.  

Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу. 

Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети міжнародного 

маркетингу. Суб’єкти міжнародного маркетингу: транснаціональні корпорації, глобальні 

компанії, експортери, імпортери. 

 

Тема 2. Сутність і специфіка міжнародного маркетингу 

Умови та чинники виникнення концепції міжнародного маркетингу. Мотиви 

виходу підприємства на міжнародні ринки Етапи інтернаціоналізації діяльності фірми.  

Форми міжнародного маркетингу: експортний, зовнішньоекономічний, 

транснаціональний, мультиреґіональний, глобальний. 

Організаційні форми та стратегія поведінки підприємств на міжнародних ринках. 

Значення міжнародного маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності. 

 

Тема 3. Міжнародне маркетингове дослідження 

Особливості міжнародних маркетингових досліджень. Міжнародні процесуальні й 

етичні вимоги щодо маркетингових та соціальних досліджень. Комплексне вивчення 

зарубіжних ринків. Вивчення міжнародного маркетингового середовища. Вивчення 

товарного асортименту зовнішніх ринків. Вивчення конкурентів.  

Вибір найефективніших проектів дослідження. Зіставність отриманих результатів.  

Основні етапи міжнародного маркетингового дослідження: визначення вимог до 

інформації, збір даних, аналіз, впровадження. Типи міжнародних досліджень ринку. 

Інформація, її значення та види. Методи збору первинної інформації. Методи аналізу 

документів. Маркетинговий звіт. 

 

Тема 4. Економічне середовище міжнародного маркетингу 

Сутність, основні етапи  та цілі вивчення міжнародного  економічного середовища. 

Склад та послідовність PEST- та SLEPT-аналізу. 

Структура міжнародного економічного середовища. Міжнародна торгівля. 

Особливості сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі. Методи регулювання 

міжнародної торгівлі. 

Платіжний баланс країни: аналіз стану. Наслідки дефіциту та надлишку платіжного 

балансу. Протекціонізм та торговельні обмеження: їхній вплив на міжнародний 

маркетинг. Міжнародна інвестиційна діяльність.  

Міжнародні організації із стимулювання світової економічної і валютної 

стабільності: склад, форми діяльності. 

Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток країн-учасниць 

інтеграційних угруповань. 

Аналіз макроекономічних показників конкретної країни та визначення перспектив 

міжнародного маркетингу. 

 

Тема 5. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу 

Мета і логіко-структурна схема вивчення соціального і культурного середовища 

міжнародного маркетингу. Основні історичні факти, які можуть бути корисними для 

розвитку міжнародного бізнесу. Склад елементів соціально-культурного середовища 

міжнародного маркетингу. 

Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг: соціально-культурні 

фактори, імпульси культур, процес прийняття рішення споживачем, поведінка споживача. 

Маркетингова характеристика основних елементів культури 

 

Тема 6. Міжнародне політико-правове середовище 



Основні етапи дослідження політико-правового середовища. 

Класифікація країн за типом політичної системи. Політичні сили країни, що 

досліджуються: політичний клімат, уряди, національний суверенітет, національна безпека, 

національний добробут, престиж, групи тиску. Методи визначення рівня політичного 

ризику. 

Можливі дії урядів країн, що вивчаються: методи втручання в бізнес, нетарифні й 

нетарифні бар’єри, субсидії, умови діяльності, бойкоти, конфіскації. Взаємозв’язок цілей 

уряду досліджуваної країни та можливих політичних дій. 

Особливості правового середовища. Ліберальність правової системи. 

Характеристика елементів комерційного права. Регулювання трудових відносин. Системи 

оподаткування. 

 

Тема 7. Вибір і дослідження міжнародних ринків 

Характеристика та класифікація міжнародних ринків. Підходи до вибору 

зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний. Критерії відбору ринків, 

показники їх розміру. Маркетингові дії щодо групування міжнародних ринків.  

Специфіка вибору зарубіжних ринків на різних стадіях інтернаціоналізації 

діяльності фірми. Вивчення характеристик ринку.  

Сегментація закордонного ринку, її необхідність і види. Умови ефективної 

міжнародної сегментації. 

Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках. Позиціонування товару 

на зарубіжному ринку: типи та технологія. 

 

Тема 8.Стратегія виходу фірми на зовнішній ринок. Маркетингові стратегії 

Розробка стратегії виходу на міжнародний ринок. Методи і критерії вибору моделі 

виходу фірми на зовнішній ринок. 

Експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування. 

Порівняльна характеристика моделей виходу на зовнішній ринок за критеріями: 

контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного 

маркетингу. Типові переваги та недоліки моделей виходу фірми на зовнішній ринок. 

Реалізація стратегії входження. Стратегія виходу з ринку. 

Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Аналітичні 

підходи до стратегічного планування. Методи розробки стратегії маркетингу. Матриця 

зростання ринку або матриця Бостонської консультативної групи. Матриця привабливості 

галузі. Стратегічна модель Портера. Стратегічні альтернативи (стандартизація, адаптація). 

Аналіз галузі та ринку. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. 

 

Тема 9.  Товарна політика на міжнародних ринках 

Особливості міжнародної товарної політики і планування товару. Життєвий цикл 

товару в міжнародному маркетингу. Розробка міжнародного товарного асортименту.  

Міжнародна товарна стратегія. Типи товарних стратегій: незмінність товару, 

адаптація, новий товар. Види міжнародних товарних стратегій.. 

Елементи товару в міжнародному маркетингу. Зв’язок елементів товару з його 

конкурентоспроможністю на світових ринках. Сприйняття товару покупцем та його 

поширення. Характерні риси товару, що забезпечують його прийняття. Товарна 

диверсифікація на світовому ринку. Поширення асортименту вітчизняного ринку на 

зовнішні ринки. Введення додаткових товарів до міжнародного асортименту, 

Альтернативні шляхи пошуку нових товарів для іноземних ринків. Процес розробки 

нового товару. Вилучення товару з асортименту.  

Стратегія торгівельних знаків. Єдина торговельна марка надсвітовому ринку. 

Пристосування товарних марок для кожного ринку.  

 



Тема 10. Міжнародна цінова політика 

Роль ціни в маркетинговому комплексі. Стратегічне значення цін в умовах 

міжнародної конкуренції.  

Класифікація чинників, що визначають цінову стратегію на світовому ринку. Види 

світових цін. Характеристика цінових ситуацій. Цінові стратегії залежно від цілей фірми 

на зовнішньому ринку.  

Послідовність маркетингових дій в міжнародному ціноутворенні: визначення цілей 

ціноутворення; формування загальної політики ціноутворення; розробка цінової стратегії; 

реалізація цінової стратегії та пристосування цін. 

Експортні ціни. Способи визначення експортних цін. Демпінг. Чинники, що 

впливають на їх формування.  

 

Тема 11. Міжнародна контрактна діяльність 

Сутність міжнародних контрактів, їх класифікація та види. Преамбула та предмет 

контракту. Базові умови та строки поставки. Ціна контракту. Платежі. Рекламаційна 

діяльність. Гарантії. Обставини нездоланної сили. Умови, що забезпечують виконання 

договору та можливі санкції.   

 

Тема 12. Міжнародні маркетингові комунікації 

Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема процесу.  

Елементи комплексу міжнародної комунікації. Зворотний зв’язок у маркетингових 

комунікаціях. 

Порівняльна характеристика каналів поширення інформації в міжнародному 

маркетингу. 

Міжнародна реклама. Вибір засобів інформації. Загальна система міжнародної 

реклами. Організація міжнародних рекламних компаній.  

 

Тема 13. Організація міжнародного маркетингу на підприємстві 

Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності. Структура і функції 

апарату управління маркетинговою діяльністю підприємства.  

Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності. Стандартні вимоги, 

коло обов’язків, основні функції менеджера з міжнародного маркетингу. 
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