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ВСТУП 

 

Дисципліна міжнародна економічна політика є складовою 

частиною підготовки економістів-міжнародників, рівня магістр. 

Міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення 

діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в 

міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена 

продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій 

шлях до кінцевого споживача за кордоном. 

Термін «міжнародний маркетинг» відноситься до діяльності 

міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких 

поширюється на закордонні країни. Маркетинг міжнародної фірми 

спрямований на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової 

діяльності, на потреби конкретних національних ринків.  

Міжнародний маркетинг – це комплекс заходів фірми по 

здійсненню зовнішньоекономічної діяльності за межами своєї країни. 

Для багатьох підприємств вивчення і застосування 

міжнародного маркетингу необхідно внаслідок наростаючої 

відкритості стосовно зовнішніх ринків і з метою удосконалювання 

їхніх відносин з цими ринками. 

Зовнішньоекономічні зв'язки стають усе більш помітною 

складовою частиною господарської діяльності українських 

підприємств і організацій. Зростає інтерес до участі в економічному, 

виробничому і науково-технічному співробітництві з партнерами з 

закордонних країн. У цих умовах усе більше число працівників 

виробничої сфери, малих підприємств і державних установ мають 

потребу в об'єктивній інформації про світовий ринок, його структурі, 

організації і техніку здійснення комерційних операцій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 

4 кредити ЄКТС. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний 

маркетинг» є: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародної 

маркетингової діяльності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна 

економічна політика» є: вивчення сутності й характерних 

особливостей форм міжнародного маркетингу, методів дослідження 

економічного, соціально-культурного, політико-правового 

середовища маркетингової діяльності; засвоєння методичних засад 

проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації 

світового ринку та вибору цільових ринків, обґрунтування моделей 

виходу фірм на закордонні ринки, формування ефективного 

міжнародного маркетингового комплексу. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

вищої освіти повинні: 

 

знати:  
- теоретичні засади, особливості та завдання міжнародного 

маркетингу; 

- структуру бізнес-середовища міжнародного маркетингу; 

- загальноорганізаційні процеси та кроскультурну специфіку 

ведення міжнародного бізнесу; 

- типи і послідовність ринкових досліджень у міжнародному 

маркетингу; 

- цілі та методи сегментації світового ринку; 

- особливості товарної політики на світових ринках, міжнародні 

товарні стратегії; 

- цінові стратегії на світових ринках та особливості встановлення 

цін в умовах добросовісної конкуренції; 

- особливості та способи просування товарів на зарубіжні ринки; 

- способи управління міжнародним маркетингом. 
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вміти: 
- здійснювати кваліфікований аналіз міжнародного 

маркетингового середовища та застосувати сучасні методи сегментації 

зарубіжних ринків; 

- аналізувати стадії життєвого циклу товару та визначати 

конкурентоспроможність товарів на міжнародних ринках; 

- формувати ефективну міжнародну товарну стратегію; 

- володіти сучасними міжнародними стратегіями ціноутворення; 

- ефективно використовувати міжнародні канали розподілу 

продукції; 

- створювати раціональну систему міжнародних маркетингових 

комунікацій;  

- аналізувати і розробляти оптимальні організаційні структури 

управління при розвитку діяльності фірми на зовнішньому ринку. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та 

розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей:  

 

Загальних:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність оперувати основними положеннями і методами 

дисципліни при вирішенні професійних завдань. 

3. Здатність аналізувати значущі проблеми та процеси та 

знаходити шляхи вирішення проблем, які виникають під час 

професійної діяльності. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

6. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях і 

проводити дослідження на професійному рівні. 

 

Фахових: 

1. Знання сутності, змісту, завдань міжнародного маркетингу. 

2. Здатність щодо обґрунтування доцільності виходу на зовнішні 

ринки 

3. Здатність щодо проведення аналізу міжнародного 

маркетингового середовища 
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4. Здатність проводити сегментування міжнародних ринків 

5. Здатність обгрунтовано обирати стратегії виходу на зарубіжні 

ринки. 

6. Здатність до формування міжнародної товарної, цінової 

політики, міжнародної політики збуту та комунікацій. 

7. Здатність щодо організації та планування міжнародної 

маркетингової діяльності 

8. Володіння спеціальною термінологією та лексикою даної 

дисципліни. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Ідентифікувати сутність і форми міжнародного маркетингу; 

2. Структурувати та аналізувати міжнародне маркетингове 

середовище із застосуванням відповідних методів; 

3. Планувати та проводити міжнародні маркетингові 

дослідження, інтерпретувати результати та пропонувати ефективні 

маркетингові рішення для розв’язання проблем; 

4. Оцінювати ключові параметри зарубіжних ринків (місткість, 

інтенсивність конкуренції, прибутковість тощо); 

5. Здійснювати порівняльний аналіз іноземних ринків і вибирати 

найбільш привабливі для маркетингової діяльності; 

6. Сегментувати міжнародні ринки на основі різних підходів та 

визначати адекватні стратегії позиціювання; 

7. Обґрунтовувати моделі і формувати стратегії виходу фірм на 

закордонні ринки; 

8. Формувати ефективний міжнародний маркетинговий 

комплекс на основі стандартизації, диференціації чи комбінованого 

підходів; 

9. Розробляти елементи міжнародної товарної, комунікаційної, 

розподільчої та цінової політик. 
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НАСКРІЗНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Обрати для аналізу вітчизняне підприємство яке має 

перспективи виходу на міжнародний ринок та обрати країну для  

ведення міжнародного бізнесу. 

Проаналізувати економічну компоненту міжнародного 

маркетингового середовища для обраного підприємства у обраній 

країні.  

Проаналізувати соціально-культурну компоненту міжнародного 

маркетингового середовища для обраного підприємства у обраній 

країні.  

Проаналізувати політико-правову компоненту міжнародного 

маркетингового середовища для обраного підприємства у обраній 

країні.  

Обрати критерії для сегментації споживачів конкретного виду 

продукції обраного підприємства. Провести сегментацію, визначити 

декілька привабливих сегментів. Обрати один з них. Обгрунтувати 

вибір.  

Обрати форму виходу на обраний ринок. Обгрунтувати вибір. 

Обгрунтовати вибір товару обраного підприємства для виходу на 

міжнародний ринок. Запропонувати зміни, необхідні для адаптації 

товару до вимог обраного ринку.  

Запропонувати канал розподілу для продукції обраного 

підприємства на обраному зовнішньому ринку. Обгрунтовати вибір.  

Запропонувати методи просування товару на міжнародному 

ринку. Обгрунтувати пропозицію. 

Встановити оптимальну ціну для товару, що обрано для вивід на 

зовнішній ринок. Проаналізувати перспективи діяльності обраного 

підприємства на обраному ринку з обраним товаром. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. До якого методу комплексного дослідження ринку належить 

робота з довідками і статистичною літературою: 

а) кабінетні дослідження; 

б) польові дослідження; 

в) соціологічні дослідження; 

г) вірної відповіді немає. 

 

2. Область дослідження міжнародного маркетингу: 

а) обмежена конкретним ринком; 

б) обмежена конкретним товаром; 

в) обмежена конкретною послугою; 

г) не обмежена. 

 

3. До основних переваг вторинної інформації не відносяться 

а) відсутність суперечливих даних із різних джерел; 

б) методологія збирання даних відома і є контрольована 

компанією; 

в) низька ціна; 

г) оперативність одержання. 

 

4. Дослідження макросередовища підприємства включає такі 

фактори: 

а) конкуренти, постачальники, посередники, споживачі та інші 

контактні групи; 

б ) продукт, ціна, система збуту та засоби комунікації; 

в) обсяг продаж, частка ринку, грошові потоки, імідж 

підприємства та його продукції; 

г) економічні, демографічні, технологічні, політико-правові, 

соціально-культурні, природні та екологічні. 

 

5. Маркетингова інформаційна система – це: 

а) сукупність форм і методів одержання інформації для 

прийняття маркетингових рішень; 

б) сукупність персоналу, устаткування, процедур і методів, що 

призначені для обробки, аналізу і розподілення у встановлений час 
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достовірної інформації, яка необхідна для підготовки і прийняття 

маркетингових рішень; 

в) сукупність та устаткування, з допомогою яких користувачі 

одержують інформацію для прийняття маркетингових рішень; 

г) сукупність процедур одержання, обробки та аналізу 

інформації для прийняття маркетингових рішень. 

 

6. Визначте тенденції сучасної державної економічної політики: 

а) націоналізм і диверсифікованість; 

б) протекціонізм і лібералізація; 

в) конкуренція і спеціалізація; 

г) спеціалізація і кооперування. 

 

7. Дайте визначення державної політики захисту внутрішнього 

ринку від іноземної конкуренції: 

а) протекціонізм; 

б) лібералізація; 

в) диверсифікованість; 

г) націоналізація. 

 

8. Із переліку оберіть тарифні методи регулювання: 

а) технічні бар'єри; 

б) квоти; 

в) ліцензії; 

г) мито. 

 

9. Відмітьте, як називається регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності через дозволи, які видають державні органи на експорт або 

імпорт: 

а) квотування; 

б) ліцензування; 

в) комбінування; 

г) технічний бар'єр. 

 

10. Вкажіть, як називається поділ ринку товарів індивідуального 

використання на різні географічні одиниці: 

а) сегментування за поведінковими ознаками; 

б) сегментування за соціально-економічними ознаками; 
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в) сегментування за географічними ознаками; 

г) сегментування за психографічними ознаками. 

 

11. Виокремлення груп споживачів товарів індивідуального 

використання на підставі спільності соціальної і професійної 

належності називається: 

а) сегментування за поведінковими ознаками; 

б) сегментування за соціально-економічними ознаками; 

в) сегментування за географічними ознаками; 

г) сегментування за психографічними ознаками. 

 

12. Сегментації зарубіжного ринку – це поділ ринку за 

ознаками: 

а) однакових рис характеристик клієнтів; 

б) подібності товарів; 

в) наявності конкурентів; 

г) все раніше перелічене вірно. 

 

13. Що таке стандартний комплекс маркетингу: 

а) внесення суттєвих змін в організацію збуту без змін в товарів; 

б) випуск принципово нового товару; 

в) випуск товару на зовнішні ринки без суттєвих змін з 

використанням існуючих каналів збуту; 

г) вірної відповіді нема. 

 

14. Товар – це: 

а) виріб відповідно стандарту; 

б) засіб виробництва; 

в) усе, що задовольняє бажання чи потребу і пропонується на 

ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або 

споживання; 

г) всі відповіді правильні 

 

15. Оберіть основні показники, за якими споживач, купуючи 

товар, порівнює його з іншими аналогічними товарами: 

а) ціна товару на ринку і ціна післяпродажного обслуговування 

товару; 

б) ціна товару і його гарантійне обслуговування; 
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в) зовнішній вигляд і ціна товару; 

г) корисний ефект від використання і витрати на придбання та 

експлуатацію. 

 

 

ФАХОВІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗМІСТОВНІ 

МОДУЛІ ПІД ЧАС РУБІЖНИХ КОНТРОЛІВ  

 

І Модульний контроль 

 

1. Сутність, мета та завдання міжнародного маркетингу.  

2. Внутрішній та міжнародний маркетинг, взаємозв’язок 

та особливості.  

3. Організаційно - економічні передумови виникнення 

міжнародного маркетингу.  

4. Форми міжнародного маркетингу. 

5. Поняття і етапи інтернаціоналізації маркетингової 

діяльності. 

6. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 

7.  Політичне середовище міжнародного маркетингу. 

8. Види політичних систем. Державна політика 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

9. Міжнародні політичні організації. 

10.  Правове середовище міжнародного маркетингу. 

11. Типи правових систем. Міжнародні угоди. 

12. Регулювання цін. Тарифні та етарифні ба єри. 

Квотування. Валютне регулювання. 

13.  Соціально-культурне середовище міжнародного 

маркетингу. 

14. Елементи соціально-культурного середовища. 

15. Підходи до аналізу соціально-культурного 

середовища. Крос-культурний аналіз 

16. Поняття, сутність та етапи процесу реалізації 

міжнародних маркетингових досліджень.  
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17. Типологія міжнародних досліджень ринку та стадії 

процесу міжнародного маркетингового дослідження. 

18. Маркетингова інформація та її види. 

19. Методи отримання первинної інформації. Сутність, 

характеристика різновидів, переваги, недоліки. 

20. Методи отримання вторинної інформації. Сутність, 

характеристика різновидів, переваги, недоліки. 

21. Маркетингова інформаційна система 

зовнішньоекономічної діяльності.  

22. Сутність та особливості сегментації міжнародного 

ринку.  

23. Ознаки сегментації світового ринку. 

24. Стратегії охоплення цільових сегментів ринку. 

25. Позиціювання товару на зарубіжному ринку: типи та 

технологія. 

26. Оцінка та вибір зарубіжного ринку. 

27. Специфіка вибору зарубіжних ринків на різних стадіях 

інтернаціоналізації діяльності фірми. 

28. Етапи виходу на зарубіжні ринки. 

29. Форми експорту. Види, умови застосування, переваги 

та недоліки. 

30. Спільне підприємництво. Види, умови застосування, 

переваги та недоліки. 

 

ІІ Модульний контроль 

 

1. Сутність планування комплексу міжнародного 

маркетингу. 

2. Маркетингові характеристики товарної політики на 

міжнародних ринках. 

3. Зміст міжнародної продуктової стратегії 

4. ЖЦТ в міжнародному маркетингу. 

5. Оптимізація товарного асортименту у міжнародному 

маркетингу. 
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6. Специфіка міжнародної збутової стратегії у сфері 

зовнішньої торгівлі  

7. Канали розподілу на світових ринках. 

8. Методи збуту в міжнародному маркетингу. 

9. Торгівельні посередники на міжнародних ринках 

10. Розробка стратегії комунікацій у міжнародному 

маркетингу. 

11. Елементи міжнародних маркетингових комунікацій. 

12. Види міжнародних маркетингових комунікацій 

13. Особливості проведення міжнародної рекламної 

кампанії. 

14. Поняття реклами, види та особливості реклами у 

міжнародному маркетингу. 

15. Стандартизація і адаптація реклами. 

16. Оцінка ефективності міжнародної реклами.  

17. Відповідальність за рекламу в міжнародному 

маркетингу.  

18. Бренд та необхідність розробки міжнародного бренду.  

19. Основні етапи підготовки і здійснення заходів зі 

стимулювання збуту на зарубіжних ринках. 

20. Функції ціни в міжнародному маркетингу.  

21. Система цін міжнародної торгівлі.  

22. Особливості ціноутворення в міжнародному 

маркетингу. 

23. Чинники впливу на встановлення експортної ціни. 

24. Використання комерційних поправок при розрахунку 

ціни. 

25. Етапи встановлення ціни на експортний продукт. 

26. Класифікація комерційних умов поставок 

(INCOTERMS). 

27. Митні тарифи і платежі. 

28. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного 

маркетингу.  
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29. Проблеми інтеграції та адаптації світового досвіду 

ведення міжнародної маркетингової діяльності в Україні.  

30. Напрями розробки та вдосконалення інструментів 

міжнародної маркетингової діяльності українськими 

підприємствами.  

 

 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ  
 

1 Вимоги для написання контрольних робіт 

 

Послідовність виконання контрольної роботи: 

1. Підбір літератури для розкриття теоретичних питань 

контрольної роботи. Головна мета – висвітлити питання варіанту. 

2. Підготовка відповідей на питання. Для того, що б дати 

правильні та змістовні відповіді на ці питання слід ознайомитися з 

відповідними теоретичними напрацюваннями. Кожне питання плану 

розкривається рівномірно за обсягом. Після відповіді на кожне 

питання плану робляться висновки; 

3. Ознайомлення із запропонованою ситуацією. Пошук 

інформації, що дозволить надати змістовну обгрунтовану відповідь на 

окреслені для розв’язання ситуації питання. За обсягом відповідь має 

бути стислою, точно розкривати зміст відповіді, рекомендації мають 

бути чіткими та реальними до виконання в наведених умовах. Копія 

завдання додається до контрольної роботи у вигляді додатку. 

4. Складання списку літератури, використаної при виконанні 

контрольної роботи. Список використаної літератури повинен 

складатися як мінімум із 5 джерел, бажано останніх років видання (не 

більше десяти років для книг, та не більше п’яти років для статей). 

Список використаної літератури, у т.ч. Інтернет-джерел складається в 

алфавітному порядку з врахуванням вимог ДСТУ 3008–95. 

Контрольна робота оформляється наступним чином: 

1. Титульний лист. 

2. Зміст завдання (перелік питань). 

3. Основна частина (відповіді на питання, аналіз ситуації). 

4. Список використаних літературних джерел. 
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2 Тематика контрольних робіт  
 

Тематика контрольних робіт розроблена у відповідності до 

навчальних планів та подана у методичних вказівках до виконання 

контрольної роботи для здобувачів вищої освіти заочного відділення 

навчання. 
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