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ВСТУП 

 

Успішна діяльність підприємства на зовнішніх ринках потребує знання 

системи міжнародних економічних відносин, тенденцій і динаміки розвитку 

світових господарських процесів, зовнішньоекономічної політики окремих 

країн і міжнародного ринкового середовища в цілому. Тому в рамках 

навчального курсу «Міжнародний маркетинг» розглядають широкий спектр 

проблем функціонування суб’єктів господарської діяльності на міжнародних 

ринках, основні чинники макро- та мікросередовища міжнародного маркетинґу, 

міжнародну конкуренцію тощо. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних умінь і набуття практичних навичок у галузі міжнародного 

маркетингу під час розв’язання складних завдань оптимізації попиту та 

пропозиції на зовнішніх ринках, а також викладання принципів, завдань, 

функцій і концепцій міжнародного маркетингу та вивчення умов, механізмівта 

інструментів їх використання в діяльності організацій (фірм). 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами з навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Маркетинг», 

«Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові дослідження». 

«Міжнародний маркетинг»є підґрунтям для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: «Маркетинг комунікацій», «Маркетингове 

ціноутворення».  

Метою самостійної роботи є формування у студентів комплексу 

додаткових знань про теорію матеріальних цінностей. У результаті виконання 

самостійної роботи студент повинен більш детально вивчити основні елементи 

теорії матеріальних цінностей. 

Контроль знань студентів за результатами самостійної роботи 

здійснюється на заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях і заліках. 

Викладач використовує такі форми контролю самостійної роботи студентів: 

опитування, проведення модульного контролю, перевірку конспектів, 
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тестування, перевірку розв’язання ситуаційних завдань, перевірку й оцінювання 

звіт-кейсу. 

Звіт-кейс студенти подають викладачеві у визначений термін. Для 

написання звіт-кейсу необхідно вибрати країну для дослідження за списком у 

журналі. Звіт-кейс виконується на одному боці аркуша А4 (210 х 297 мм). Текст 

роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 30 мм 

(місце для підшивки), справа – 10–15 мм, зверху та знизу – 20 мм. Сторінки 

роботи нумеруються посередині нижнього поля.  

Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок роботи. 

Необхідно вказати використані при підготовці джерела (підручники, книги, 

журнали, статті тощо) за принципом [2, с.45–49], що означає: під час 

підготовки до відповіді використано джерело, яке наведено у списку літератури 

у кінці звіт-кейсу під № 2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумерують і 

розміщують у тексті відповіді або виносять у додаток. 

Приблизний обсяг роботи – 20–30 сторінок. Зразок оформлення титульної 

сторінки звіт-кейсу з дисципліни «Міжнародний маркетинг» наведений у 

додатку А. 

Завдання для звіт-кейсу та орієнтовна форма плану наведені у додатку Б, а 

список країн для дослідження – у додатку В. Звіт-кейс як форма науково-

дослідної роботи студентів має містити обґрунтовані висновки та пропозиції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні закони та закономірності оптимізації попиту та пропонування на 

зовнішніх ринках з використанням маркетингового інструментарію в умовах 

ринкової економіки; 

– особливості розвитку міжнародної торгівлі та стратегії зменшення 

ризиків; 

– критерії та підходи до міжнародної сегментації; 

– особливості міжнародних маркетингових досліджень і збору інформації; 

– основи планування міжнародного збуту, розповсюдження, складування 

та транспортування; 
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уміти: 

– проводити рекламні компанії на зовнішньому ринку та заходи щодо 

стимулювання збуту; 

– планувати асортимент та контролювати якість продукції; 

– організовувати та керувати роботою відділу міжнародного маркетингу на 

підприємстві; 

– робити глибокий комплексний аналіз сучасного стану маркетингу 

підприємства на зовнішніх ринках та характер впливу чинників зовнішнього 

середовища; 

– передбачати перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств 

на зовнішніх ринках; 

– виявляти основні проблеми організації та розвитку міжнародної 

маркетингової діяльності та науково обґрунтувати шлях їх розв’язання. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ       

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 
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ть
 г

од
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ле
кц

ії
) 

 

К
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ть
 г

од
. (

С
Р

С
) 

 

К
-с

ть
 г

од
. (

ле
кц

ії
) 

 

К
-с

ть
 г

од
. (

С
Р

С
) 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Сутність і специфіка міжнародного 

маркетингу 
2 6 1 9 

2 Міжнародне маркетингове середовище 2 6 1 9 

3 Міжнародні маркетингові дослідження 2 6 1 9 

4 Сегментація світового ринку 2 6 1 9 

5 Вибір зарубіжних ринків 2 6 1 9 

6 Моделі та стратегії виходу фірми на 
зовнішній ринок 

2 6 – 9 

7 Оцінювання потенціалу міжнародної 
маркетингової діяльності 

2 6 1 9 

8 Міжнародний маркетинговий комплекс: 
товарна політика 

2 6 1 9 

9 Міжнародна цінова політика 2 6 1 9 

10 Міжнародні канали розподілу 2 6 1 9 

11 Міжнародні маркетингові комунікації 2 6 1 9 

12 Міжнародна конкурентоспроможність 
компаній 

2 6 – 9 

13 Модульний контроль 2 – – – 

14 Модульний контроль 2 – – – 

15 Залік 2 – – – 

16 ІНДЗ (к/р) – 28 – 28 

 Усього годин за семестр 30 100 10 136 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сутність і специфіка міжнародного маркетингу 

1.  Спільні та відмінні риси внутрішнього та міжнародного маркетингу. 

2.  Основні  рішення,що приймаються під час здійснення міжнародної  

маркетингової діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому сутність порівняльного маркетингу? 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку концепції 

міжнародного маркетингу. 

3. Які стадії проходять бізнес-одиниці «місцевої» економіки на шляху 

перетворення на глобальні компанії? 

4. Назвіть форми міжнародного маркетингу і дайте визначення кожної з 

них. 

6. Охарактеризуйте причини появи концепції глобального маркетингу? 

Хто був її засновником? 

7. Як класифікують товари за рівнем їх природної глобальності? Наведіть 

приклади. 

8. Охарактеризуйте спільні риси та відмінності внутрішнього та 

міжнародного маркетингу. 

9. Назвіть та охарактеризуйте суб’єктів міжнародного маркетингу. 

10. За якими суттєвими ознаками розрізняють ТНК і глобальні компанії? 

Література:[2, с. 14; 5, с. 476; 11, с. 7; 16, с. 3; 17, с. 11]. 

 

Тема 2 Міжнародне маркетингове середовище 

1.  Загальна характеристика міжнародного маркетингового середовища. 

2.  Політичні  ризики  та  методи оцінювання їх рівня. 
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Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність міжнародного бізнес-середовища і для чого 

воно вивчається? 

2. Охарактеризуйте види міжнародного бізнес-середовища. 

3. З якою метою проводиться PEST і SLEPT-аналіз? 

4. Дайте визначення міжнародного економічного середовища. З яких 

основних елементів складається міжнародне економічне середовище? 

5. Дайте визначення культури і назвіть основні складові частини й 

елементи соціально-культурного середовища. 

6. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні правові та політичні чинники, які 

впливають на визначення рівня політичного ризику. 

7. Як можна класифікувати можливих партнерів за ступенем політичної 

стабільності та ліберальності комерційного законодавства? 

Література: [4, с. 47; 8, с. 13; 12, с. 36, 56; 13, с. 26 16, с. 37, 120; 17, с. 34, 

41]. 

 

Тема 3 Міжнародні маркетингові дослідження 

1. Типологія міжнародних досліджень ринку. 

2. Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Для прийняття яких рішень фірмі необхідно здійснювати міжнародне 

маркетингове дослідження? 

2. Яка мета будь-якого міжнародного маркетингового дослідження? 

3. Охарактеризуйте стадії процесу міжнародного маркетингового 

дослідження? 

5. Охарактеризуйте типи міжнародних маркетингових досліджень. 

6. Поясніть алгоритм проведення попереднього міжнародного дослідження 

(необхідна інформація, дії маркетолога, результат). 

7. Охарактеризуйте структуру поглибленого міжнародного маркетингового 

дослідження. 
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8. Охарактеризуйте основні правила проведення маркетингових 

досліджень згідно з Міжнародним кодексом з практики маркетингових і 

соціальних досліджень. 

Література: [1, с. 64; 4, с. 90; 10, с. 867; 16, с. 52; 17, с. 57]. 

 

Тема 4 Сегментація світового ринку 

1. Підходи до міжнародної сегментації. 

2. Етапи сегментації світового ринку. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення сегмента світового ринку та процесу сегментації 

світового ринку. 

2. Охарактеризуйте стадії процесу сегментації в міжнародному 

маркетингу. 

4. Що таке макро- та мікросегмент світового ринку? 

6. Назвіть наявні підходи до міжнародної сеґментації та охарактеризуйте 

їх. 

7. У чому сутність кластерного підходу до макросегментації  в 

міжнародному маркетингу? Які його переваги? 

Література: [1, с. 53; 4, с. 179; 7, с. 240; 15, с. 192; 16, с. 44; 17, с. 74]. 

 

Тема 5 Вибір зарубіжних ринків 

1.  Модель  п’яти  сил конкуренції. 

2.  «Національний ромб» М. Портера. 

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть відомі вам мотиви виходу фірми на зарубіжні ринки. 

2.  Як класифікуються мотиви експортування? 

3.  Які  мотиви  виходу  фірми  на  зарубіжний  ринок  формують  

агресивну, наступальну, атакуючу експортну поведінку? 

4.  Під  впливом  яких  мотивів  виходу  фірми  на  зарубіжний  ринок  

формується  пасивна, активна та атакуюча  експортнаповедінка фірми? 
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5.  Для  чого  необхідно  вивчати  мотиви  експортування  конкурентів і 

власної фірми? 

6.  Дайте визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми. 

7.  Охарактеризуйте  типи  потенціалу  міжнародної  діяльності: 

експортний, міжнародного кооперування, інвестування. 

8.  Назвіть пріоритетні складові потенціалу експортування. 

9.  Назвіть ключові елементи потенціалу спільного підприємництва. 

10.  Які внутрішні ресурси фірми формують потенціал  міжнародного  

інвестування? 

11.  Як  оцінити  наявність  або  відсутність  потенціалу  фірми  на 

цільовому ринку? 

3. Які детермінанти конкурентної переваги країни визначає М. Портер? 

4. Сформулюйте стисло  основні  напрями  і  способи  підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності економіки України. 

5. У чому  полягає  основний  зміст  конкурентної  стратегії  українських 

підприємств під час виходу на світовий ринок товарів і послуг. 

Література: [2, с. 103; 4, с. 179; 9, с. 104; 15, с. 192; 16, с. 44; 17, с. 74]. 

 

Тема 6 Моделі та стратегії виходу фірми на зовнішній ринок 

1.  Критерії та чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок. 

2.  Пряме інвестування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні моменти визначають вибір конкретної стратегії компаній на 

світовому ринку? 

2. Охарактеризуйте основні види конкурентних переваг компаній. 

3. У чому полягає головний зміст конкурентної стратегії окремих компаній 

під час виходу на світовий ринок товарів і послуг? 

4. Які  основні  показники  використовуються  для  оцінювання 

конкурентоспроможності компаній-виробників? 

Література: [3, с. 75; 5, с. 179; 7, с. 197; 15, с. 97; 16, с. 94; 17, с. 44]. 
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Тема 7 Оцінювання потенціалу міжнародної маркетингової діяльності 

1. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. 

2. Підходи до визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми. 

3. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу фірми на 

зовнішній ринок. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте сутність сучасної маркетингової діяльності та її відмінності від 

маркетингової діяльності, що здійснюється на внутрішньому ринку. 

2. У  чому  специфіка  здійснення  основних  функцій  маркетингу  на 

закордонних ринках. 

3. Які основні умови і чинники мають бути проаналізовані керівництвом 

компанії  перед  ухваленням  рішення  про  вихід  на  зовнішній  ринок  зісвоєю 

продукцією (послугою). 

4. Назвіть основні критерії оцінки привабливості зарубіжних ринків. 

5. Які основні способи виходу компанії на закордонні ринки. 

6. Назвіть основні стратегії маркетингової діяльності компанії щодо 

адаптації на закордонних ринках. 

Література: [2, с. 93; 6, с. 79; 7, с. 140; 11, с. 109; 13, с. 64; 17, с. 55]. 

 

Тема 8  Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика 

1. Чинники, що впливають на товарну політику. 

2. Складові елементи товару. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте типи міжнародного маркетингового комплексу. 

Наведіть приклади. 

2. Дайте визначення експортного, піонерного товару та товару ринкової 

новизни. 

3. Дайте визначення міжнародної товарної стратегії. Назвіть типи товарних 

стратегій. 
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4. Охарактеризуйте випадки (типи) адаптації товару для зарубіжного 

ринку. Наведіть приклади. 

Література: [2, с. 83; 4, с. 360; 8, с. 47, 56; 11, с. 72; 13, с. 63; 16, с. 74, 84, 

96; 17, с. 100, 110]. 

 

Тема 9 Міжнародна цінова політика 

1. Методика ціноутворення на міжнародному ринку. 

2. Міжнародні цінові стратегії. 

Питання для самоперевірки 

3. Назвіть види світових цін. 

4. У чому полягає сутність розробки цінової стратегії? 

5. Охарактеризуйте місце каналів розподілу в системі міжнародного 

комплексу маркетингу. 

6. Хто може бути учасником міжнародного каналу розподілу? 

7. Які чинники зумовлюють вибір учасників каналів розподілу? 

Література: [4, с. 360; 16, с. 101; 17, с. 118]. 

 

Тема 10 Міжнародні канали розподілу 

1. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 

2. Методи збуту в міжнародному маркетингу. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть послідовність питань, що вирішуються у ході розробки збутової 

політики компаніїпід час виходу на зовнішній ринок. 

2. Охарактеризуйте  основні  види  збутової  системи компанії під час 

міжнародної діяльності. 

3. Які методи і канали збуту існують і в чому їх відмітні особливості? 

4. У  чому  особливості  формування  системи  руху  товару  на  світовому 

ринку? 

5. Назвіть  особливості збуту  товарів  і  послуг  на зовнішньому ринку. 

Література: [5, с. 103; 6, с. 112; 7, с. 201; 13, с. 190; 16, с. 79; 17, с. 94]. 
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Тема 11 Міжнародні маркетингові комунікації 

1. Комплекс міжнародних маркетингових комунікацій та його складові. 

2. Особливості проведення рекламної кампанії на зовнішньому ринку. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення процесу міжнародних маркетингових комунікацій. 

2. Нарисуйте схему процесу міжнародної маркетингової комунікації та 

охарактеризуйте його основні елементи. 

3. Які типи перешкод виникають під час міжнародної комунікації? 

Наведіть приклади. 

4. Назвіть і охарактеризуйте безпосередні методи міжнародної 

маркетингової комунікації. 

5. Назвіть і охарактеризуйте опосередковані методи міжнародних 

маркетингових комунікацій. 

Література: [4, с. 360; 16, с. 101; 17, с. 118]. 

 

Тема 12. Міжнародна конкурентоспроможність компаній 

1. Розробка  стратегії  підвищення  конкурентоспроможності  компанії  

наміжнародному  ринку.   

2. Розрахунок технічного та економічного рівня конкурентоспроможності 

виробу.  

Питання для самоперевірки 

1. Які є міжнародні маркетингові стратегії? 

2. Які етапи планування міжнародної маркетингової діяльності? 

3. Які показники використовують для контролю міжнародної 

маркетингової діяльності? 

4. Дайте визначення таких понять: «інтернаціональна компанія», 

«багатонаціональна компанія», «глобальна компанія». 

5. За яким принципом будуються організаційні структури міжнародних 

підрозділів? 

Література: [1, с. 190; 2, с. 189; 6, с. 125; 14, с. 112]. 



15 
 

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Сутність і форми міжнародного маркетингу. 

2. Спільні та відмінні риси внутрішнього та міжнародного маркетингу. 

3. Суб’єкти міжнародного маркетингу. 

4. Основні  рішення,  що  приймаються  під час  здійснення міжнародної  

маркетингової діяльності. 

5. Загальна характеристика міжнародного маркетингового середовища. 

6. Міжнародне економічне середовище, його складові. 

7. Міжнародне  політико-правове  середовище.   

8. Політичні  ризики  та  методи оцінювання їх рівня. 

9. Міжнародне соціально-культурне середовище, його склад. 

10. Суть та особливості міжнародних маркетингових досліджень. 

11. Етапи міжнародного маркетингового дослідження. 

12. Типи міжнародних маркетингових досліджень. 

13. Маркетингова інформаційна система. 

14. Поняття  і  мета  сегментації.   

15. Підходи  та  вимоги  до  міжнародної  сегментації. 

16. Критерії сегментації світового ринку. 

17. Етапи сегментації світового ринку. 

18. Стратегії сегментації. 

19. Визначення  рівня  конкуренції  на  вибраному  ринку.   

20. Модель  п’яти  сил конкуренції. 

21. «Національний ромб» М. Портера. 

22. Критерії вибору привабливих ринків.  

23. Метод «чотирьох фільтрів».  

24. Підходи  до  вибору  зарубіжних  ринків  (суб’єктивний, дискретний  і 

комплексний). 

25. Критерії та чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок. 

26. Експортування.  
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27. Спільна підприємницька діяльність. 

28. Пряме інвестування. 

29. Мотиви міжнародної діяльності фірм. 

30. Типи експортної поведінки фірм. 

31. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. 

32. Підходи до визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми. 

33. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу фірми на  

зовнішній ринок. 

34. Поняття міжнародного маркетингового комплексу. 

35. Міжнародна товарна політика і товарні стратегії. 

36. Чинники, що впливають на товарну політику. 

37. Складові елементи товару. 

38. Поняття ціни і цінової політики у міжнародному маркетингу. 

39. Види цін у міжнародному маркетингу. 

40. Методика ціноутворення на міжнародному ринку. 

41. Міжнародні цінові стратегії. 

42. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 

43. Канали розподілу в міжнародному маркетингу, їх вибір та структура. 

44. Методи збуту в міжнародному маркетингу. 

45. Посередники на зарубіжних ринках і форми роботи з ними. 

46. Комплекс маркетингових комунікацій. 

47. Процес формування системи маркетингових комунікацій. 

48. Реклама у міжнародних маркетингових комунікаціях. 

49. Паблікрілейшнз. 

50. Стимулювання збуту у міжнародному маркетингу. 

51. Особистий продаж. 

52. Розробка  стратегії  підвищення  конкурентоспроможності  компанії  на 

міжнародному  ринку.   

53. Методи  зміцнення  положення  компанії  на  ринку. 

54. Визначення  конкурентоспроможності  компанії.   
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS. 

        Інтервальна шкала оціноквстановлюєвзаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового проекту (роботи),  

90–100 А Відмінно   
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичних занять, наявність 
конспекту – 30 балів. 
Усього: 30 балів 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Підготовка та захист звіт-кейсу – 30 балів. 
Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 10 балів. 
Виконання модульних контрольних робіт: 
– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 
– змістовий модуль № 2 – 10 балів. 
Усього: 60 балів 

Усього 100 
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Додаток Б 

Завдання для звіт-кейсу 

Дати економічний аналіз країни та запропонувати стратегію маркетинг-

мiкс для виведення українського товару / послуги на ринок іноземної країни. 

І Структура вихідних даних для економічного аналiзу країни 

Резюме (після виконання дослідження слід підготувати максимум на двох 

сторінках резюме з основних позицій. Призначення цього резюме полягає в 

тому, щоб дати підприємцю стислий огляд підготовленого звіту. У резюме 

мають бути тiекономiчнi та країнознавчі аспекти, якi підприємець повинен 

знати, щоб почати свій бізнес у цій країні. Передбачається, що він їх не знає й 

повинен їх виявити під час підготовки до ведення міжнародного бізнесу). 

1.Вступ. Профіль компанії, товару для експорту та країни/ринку, де мають 

намір торгувати або вести бізнес.  

2.Основні iсторичнi події. 

3.Географічна характеристика. 

3.1 Географічне положення. 

3.2 Клімат. 

3.3 Рельєф. 

3.4 Гiдрографiя. 

3.5 Рослинний i тваринний світ. 

3.6 Нацiональнi парки i природні визначні пам’ятки. 

4 Населення. 

4.1 Чисельність населення. Темп зростання. Дитяча смертність. Показники 

народжуваності та смертності. 

4.2 Розподіл населення за віком, статтю, територією країни й містом. 

4.3 Показники мiграцiйного руху. 

4.4 Етнiчнi групи і їх розміщення. Раси та етноси.  

5.Мова. 

5.1 Державна й офiцiйна(i) мова(и). 
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5.2 Мовна структура населення. Поширення дво(багато)мовностi. Ступінь 

володіння мовами міжнародного спілкування. Писемна мова. Мова реклами. 

5.3 Діалекти основних мов. 

6.Соцiальнi інститути. 

6.1 Батьківщина. Нуклеарна або патріархальна сім’я. Мiжсiмейнi зв’язки. 

Динаміка родини. Чоловiчi й жiночi ролі в родині. 

6.2 Освіта. Роль освіти в суспiльствi. Частка грамотного населення. 

Початкова, середня та вища освіта (якість, рівень підготовки). Професійна 

освіта. 

6.3 Політична система. Політична структура. Полiтичнi партії. 

Стабiльнiсть уряду. Роль центрального уряду та місцевої влади. 

6.4 Охорона прав людини й судочинство. Органiзацiя юридичної системи. 

Країна кодифікованого або загального права. Християнська або ісламська 

правова система. Участь у міжнародних конвенціях з охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 

6.5 Соцiальнiорганiзацiї. Групова поведінка. Суспiльнi групи. Клуби й 

неформальні органiзацiї. Субкультури. 

6.6 Нацiональнi звичаї. Традиції та практика ведення бізнесу. 

 7.Релiгiя і мистецтво. 

7.1 Релiгiя та культи. 

7.2 Церква. Традицiйнi або ортодоксальні доктрини. Основні релiгiї. 

Поширення атеїзму. Релiгiйна структура суспільства. 

7.3 Мистецтво. Естетика. Образотворче мистецтво. Народна творчість. 

Музика. Сценiчнi мистецтва. Фольклор і знакове мистецтво. 

8.Економічна активність і показники. 

8.1 Валовий національний/внутрiшнiй продукт. Абсолютне виробництво й 

виробництво на душу населення. Темпи зростання ВНП/ВВП. 

8.2 Особистий дохід на душу населення. 

8.3 Середній сімейний дохід. 
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8.4 Розподіл багатства. Характер розподілу доходів і багатства. Частка 

населення в кожній соцiальнiй групі. 

8.5 Мiнеральнi та немiнеральнi корисні копалини. 

8.6 Наземний транспорт. Види. Забезпеченість. Частка в перевезеннях. 

Основні транспортні вузли. 

8.7 Комунікацiйнi системи. Види. Телефон. Мобільний зв’язок. Інтернет. 

8.8 Умови трудової дiяльностi. Відносини роботодавець-найманий 

робітник. Профспілки. Участь найманих робiтникiв у прибутках. Заробітна 

плата та заохочення. 

8.9 Провiднi галузі народного господарства. Внесок галузей у ВВП/ ВНП. 

Спiввiдношення приватного і державного секторів. 

8.10 Iноземнi інвестиції. Iнвестицiйний потенціал. Iнвестицiйна 

привабливість галузей, підприємств, територій i міст. 

8.11 Далі про міжнародну торгівлю. Основні статті експорту. Основні 

статті імпорту. Стан платіжного балансу. Валютні курси. 

8.12 Торговельні обмеження. Ембарго. Квоти. Податки на імпорт. Тарифи. 

Ліцензування. Мита. 

8.13 Економічна активність, не пов’язана з грошовим доходом. Зустрічна 

торгівля. Бартер. Іноземна допомога. 

8.14 Чисельність працездатного населення. Рівень безробіття. 

8.15 Показники інфляції. 

8.16 Оподатковування бізнесу. Загальні та спецiальнi податки. 

9.Умови життя. 

9.1 Традиції харчування. Показники споживання м’яса, рослинних i 

морепродуктів. Традицiйнi страви. Поширення голоду i недоїдання. Місцеві та 

iмпортi продукти харчування. 

9.2 Житло. Типи житлових будов. Власність на житло. Благоустрій житла. 

Забезпеченість населення житлом. 

9.3 Одяг. Національне вбрання. Робочий i святковий одяг. Традиційне 

взуття. 
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9.4 Рекреація, спорт i відпочинок. Різноманіття форм відпочинку. Витрати 

населення на відпочинок i туризм. Міжнародний туризм. Готельне 

господарство. Спортивні споруди. Спортивні пріоритети. 

9.5 Соціальне страхування. Охоплення найманої робочої сили. Величина 

відрахувань. 

9.6 Охорона здоров’я. Стан здоров’я. Основні захворювання. Доступність 

медичної допомоги. 

9.7 Екологічна ситуація. Ступінь забруднення середовища існування. 

Забезпеченість питною водою. 

10.Наукові та технологiчнi розробки. 

10.1 Використовувані та потенцiйнi технології (комп’ютери, машинне 

устаткування, інструменти i т.д.). 

10.2 Частка НДОКР (НИОКР) у ВНП. 

10.3 Рівень освіти i професійної підготовки робочої сили. 

11.Канали дистриб’юції. 

11.1 Посередники та їх кiлькiсть. Роздрiбнi торговці. Пропоновані послуги. 

Звичайні значення маржі на рiзнi класи товарів в оптовій i роздрiбнiйторгiвлi. 

Посередники-оптовики. Агенти з імпорту/експорту. 

11.2 Доступність міських і сільських ринків. 

11.3 Транспортно-складська інфраструктура. Логістика. 

11.4 Доступність кредиту. 

12.Медiазасоби. 

12.1 Перелік медiазасобів. 

12.2 Розцінки на послуги телебачення, радіо, преси та інших медіазасо-бів 

(кіно, зовнішня реклама на магазинах i т.д.). 

12.3 Iмiдж і ступінь довіри до рекламних агентств. 

12.4 Охоплення медiазасобами основних груп населення. 

12.5 Охоплення основних труп населення кожним видом медiазасобів. 

13.Тіньова економіка. Корупція. 
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II Структура вихідних даних для аудиту ринку й конкурентного 

аналізу товару 

Резюме (Ґрунтується на вашому аналізі ринку i передбачає коротку, не 

більше двох сторінок, оцінювання основних проблем i сприятливих 

можливостей). 

1.Вступ. 

2.Товар. 

2.1 Товар як iнновацiя для нового ринку. Відносна перевага. Сумiснiсть. 

Складність. Опробованiсть. Помiтнiсть. 

2.2 Основні проблеми сприйняття товару ринком. 

3.Ринок. 

3.1 Опишіть ринок(ки), на якому(их) має продаватися товар: 

а) географічний(i) регіон(и); 

б) форми транспортування й комунiкацiї, наявні в цьому(их) регiонi(ах); 

в) купiвельнi звички споживачів: 

– структури «товар–споживання»; 

– переваги щодо характерних рис товару; 

– звички шопiнгу; 

г) дистриб’юцiя товару: 

– типові точки роздрібної торгiвлi; 

– продаж товару іншими посередниками; 

д) реклама i просування: 

– рекламне медіа, яке звичайно використовується для того, щоб досягти 

вашого(их) цільового(их) ринку(iв); 

–засоби для просування продажу (роздача зразків, кулони i т.д.); 

е) стратегія ціноутворення: 

– звичайне значення маржі; 

– типи наявних знижок. 

3.2 Порівняйте i видiлiть ваш товар i товари-конкуренти: 

а) товар(и) конкурентів: 
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– бренд-нейм; 

– характерні ознаки; 

– упакування; 

б) ціни конкурентів; 

в) методи просування i реклами у конкурентів; 

г) канали дистриб’юцiї конкурентів. 

3.3 Розміри (мiсткiсть) ринку: 

а) оцінювання продажів галузі за рік; 

б) оцінювання продажів вашої компанії за рік.  

3.4 Державна участь у ринковому процесі: 

а) агентства, якi можуть вам допомогти; 

б) правила i приписи, яких ви повинні дотримуватися.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури 

Додатки 
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Додаток В 

Список країн 

 

1. Польща  

2. Чехія  

3. Словаччина  

4. Німеччина  

5. Угорщина  

6. Румунія  

7. Болгарія  

8. Китай  

9. Монголія  

10. В’єтнам  

11. Куба  

12. Франція  

13. Iталiя 

14. Іспанія 

15. Бельгія  

16. Австрія  

17. Швеція  

18. Фiнляндiя 

19. Іспанія  

20. Греція  

21. Австралія  

22. Індія  

23. Пакистан  

24. Шрі-Ланка  

25. Таїланд  

26. Малайзія  

27. Iндонезiя 

28. Фiлiппiни 

29. Туреччина  

30. Іран  

31. Афганістан  

32. Сирія  

33. Ліван  

34. Єгипет  

35. Лiвiя 

36. Туніс  

37. Алжир  

38. Марокко  

39. Малi 

40. Нiгерiя 

41. Ефiопiя 

42. Сомалі  

43. Кенія  

44. Росія 

45. Ангола  

46. Білорусь  

47. Мексика  

48. Гватемала  

49. Гондурас  

50. Колумбія  

51. Венесуела  

52. Бразилія  

53. Еквадор  

54. Перу  

55. Аргентина  

56. Чилі  

57. Парагвай  

58. Нікарагуа  

59. Сальвадор  

60. Коста-Рика 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Міжнародний маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 075 – «Маркетинг» за освітньо-професійною програмою 

«Маркетинг»освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач старш.викл. В. В. Герасимчук 
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