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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняних 

підприємств потребує розширення спектра знань для успішного 

ведення справ та створення гідного іміджу українських фірм на 

міжнародних ринках. Сьогодні неможливо обійтися без 

розуміння світових тенденцій у бізнесі та визнання 

співіснування багатьох культур та управлінських підходів до 

прийняття рішень у різних країнах світу. 

Дедалі більше набуває актуальності маркетингова складова в 

здійсненні підприємствами діяльності на зарубіжних ринках. 

Тому слід приділяти значну увагу вивченню міжнародного 

середовища бізнесу, що і є основою дисципліни «Управління 

міжнародним маркетингом». 

Основною метою викладання дисципліни «Управління 

міжнародним маркетингом» є набуття та засвоєння студентами 

комплексних знань та професійної компетенції в сфері фахових 

знань з управління діяльністю вітчизняних та міжнародних 

корпорацій на іноземних товарних та фінансових ринках 

зокрема, щодо формування міжнародної маркетингової стратегії 

управління. 

Студент повинен знати сутність міжнародної маркетингової 

діяльності, її особливості;  підходи до організації міжнародного 

маркетингу на підприємстві; підходи до визначення потенціалу 

міжнародної діяльності фірми; сутність системи маркетингової 

інформації в міжнародному бізнесі; специфіку розробки 

міжнародної маркетингової стратегії. 

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:  

� формування професійних уявлень про підґрунтя 

формування міжнародних економічних відносин за допомогою 

ефективних управлінських рішень в сфері міжнародного 

маркетингу; 

� одержання умінь та навиків застосування міжнародно-

правових норм на національному та міжнародному рівнях при 

здійсненні експортно-імпортних операцій; 
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� обґрунтування моделей виходу фірм на закордонні ринки, 

формування ефективного міжнародного маркетингового 

комплексу; 

� використання у практичній фаховій діяльності стійких 

умінь та навичок кваліфікувати існуючі торгівельні зв’язки та 

створювати умови щодо їх розвитку. 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- здійснювати маркетинговий аналіз конкурентної позиції 

фірми на світовому ринку та дослідження можливостей, загроз 

розвитку міжнародної маркетингової діяльності в контексті 

сильних та слабких її сторін;  

- реалізовувати стратегічне та тактичне планування 

міжнародної маркетингової діяльності, обґрунтування та 

бюджетування заходів з реалізації міжнародної маркетингової 

стратегії та маркетингових програм;  

- організовувати інформаційне забезпечення, розробки та 

реалізації стратегічного та тактичного планів маркетингу, 

контролю виконання планів та аудиту міжнародної 

маркетингової діяльності;  

- контролювати реалізацію міжнародної маркетингової 

стратегії та виконання стратегічних та тактичних планів 

маркетингу на зарубіжних ринках;  

- коригувати напрями, методи, механізми, технології та 

інструменти міжнародної маркетингової діяльності, адаптацію 

міжнародних маркетингових стратегій та планів до змін 

міжнародного маркетингового середовища. 

Дисципліна вивчається відповідно до затвердженої 

навчальної програми підготовки магістрів за спеціальністю 

8.03050301 «Міжнародна економіка».  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи управління 

міжнародною маркетинговою діяльністю 
 

Тема 1. Мотиви та етапи виходу підприємства на 

міжнародні ринки 

Мотиви міжнародної діяльності підприємства. Типи 

експортної поведінки підприємства. Зовнішньоекономічний 

потенціал підприємства та умови його реалізації. Підходи до 

визначення потенціалу міжнародної діяльності підприємства. 

Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу 

підприємства на міжнародні ринки. 
 

Тема 2. Управлінські підходи до вибору зарубіжного 

ринку 

Маркетингова інформаційна система зарубіжного ринку. 

Система маркетингової інформації в міжнародному бізнесі. 

Внутрішня маркетингова інформація. Моніторинг міжнародного 

бізнес-середовища. Моніторинг міжнародного макросередовища 

(SLEPT- і PEST-аналіз). 
 

Тема 3. Основні напрямки дослідження міжнародних 

ринків 

Моніторинг міжнародного мікросередовища (цільового 

середовища). Вивчення зарубіжних споживачів. Дослідження 

конкурентів. Організація міжнародного маркетингового 

дослідження. Маркетингові дослідження зарубіжної фірми. 

Структура маркетингового звіту. Аудит міжнародного 

маркетингу. 
 

Тема 4. Сегментація закордонного ринку 

Формування критеріїв і ознак сегментації закордонного 

ринку. Вибір методу сегментування. Інтерпретація, чи опис 

профілів отриманих сегментів. Вибір цільових сегментів.  

Позиціонування товару. Розробка комплексу маркетингу. 
 

Тема 5. Порівняльна характеристика способів виходу на 

закордонні ринки 
Оптимізація виду присутності компаній на зарубіжних 

ринках. Організація маркетингової служби компанії, що діє на 
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міжнародному ринку. Контроль та оцінка ефективності заходів 

міжнародного маркетингу. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управління міжнародною 

маркетинговою діяльністю підприємств 
 

Тема 6. Система управління маркетингом в міжнародних 

корпораціях 

Суть та основні типи організаційних структур міжнародних 

корпорацій. Координація та інтеграція діяльності підрозділів 

міжнародних корпорацій. Управління змінами та організаційним 

розвитком  міжнародних корпораціями. 
 

Тема 7. Організація внутрішньофірмової торгівлі в 

міжнародних корпораціях 

 Комерційні операції міжнародних корпорацій.  Експортні 

операції міжнародних корпорацій. Нетрадиційні методи 

фінансування міжнародними корпораціями експортних 

операцій. Страхування і державна підтримка експортних 

операцій міжнародних корпорацій. 
 

Тема 8. Інституції управління та регулювання діяльністю 

в сфері міжнародного маркетингу 

Сучасна система управління міжнародним маркетингом на 

підприємстві. Система органів державного управління 

міжнародним маркетингом підприємства. 
 

Тема 9. Розробка міжнародної маркетингової стратегії 
Стратегічне управління. Маркетингова стратегія. 

Інструменти визначення маркетингових стратегій. Стратегічні 

рішення з розробки міжнародної маркетингової стратегії. 

Міжнародні маркетингові стратегії. Загальні стратегії. Стратегії 

географічної (регіональної) експансії. Глобальні маркетингові 

стратегії. Стратегії продукт - ринок. Конкурентні стратегії. 

 

3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Теми та зміст практичних занять з дисципліни “Управління 

міжнародним маркетингом” наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва тем 
Кількість 
годин 

1. 

Тема 1. Мотиви та етапи виходу підприємства на 

міжнародні ринки 

Зміст роботи: ознайомити студентів із мотивами та етапи
виходу підприємства на міжнародні ринки 

1 

2. 

Тема 2. Управлінські підходи до вибору зарубіжного 

ринку 

Зміст роботи: визначити ефективні управлінські рішення 
в сфері міжнародного маркетингу 

1 

3. 

Тема 3. Основні напрямки дослідження міжнародних 

ринків 

Зміст роботи: визначити основні напрямки дослідження 
міжнародних ринків 

2 

4. 
Тема 4. Сегментація закордонного ринку 

Зміст роботи: одержати уміння та навички застосування 
сегментації закордонного ринку 

2 

5. 

Тема 5. Порівняльна характеристика способів виходу 

на закордонні ринки 

Зміст роботи: обґрунтувати моделі виходу фірм на 
закордонні ринки 

2 

6. 

Тема 6. Система управління маркетингом в 

міжнародних корпораціях 

Зміст роботи: сформувати ефективний міжнародний
маркетинговий комплекс 

1 

7. 

Тема 7. Організація внутрішньофірмової торгівлі в 

міжнародних корпораціях 

Зміст роботи: визначити ризики внутрішньофірмової 
торгівлі в міжнародних корпораціях 

2 

8. 

Тема 8. Інституції управління та регулювання 

діяльністю в сфері міжнародного маркетингу 

Зміст роботи: одержати уміння та навики регулювання
діяльністю в сфері міжнародного маркетингу 

2 

9. 
Тема 9. Розробка міжнародної маркетингової стратегії 
Зміст роботи: розробити міжнародну маркетингову 
стратегію 

1 

 Разом 14 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

„ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ” 

 

Практичне заняття 1  

Тема: Мотиви та етапи виходу підприємства на 

міжнародні ринки. Управлінські підходи до вибору 

зарубіжного ринку 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: ознайомлення студентів з дисципліною 

«Управління міжнародним маркетингом». Теоретично засвоїти 

мотиви та управлінські підходи до вибору зарубіжного ринку та  

практично провести моніторинг міжнародного бізнес-

середовища. 
 

План занять: 

1. Мотиви міжнародної діяльності фірм. 

2. Типи експортної поведінки фірм 

3. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його 

реалізації  

4. Підходи до визначення потенціалу міжнародної діяльності 

фірми  

5. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу 

фірми на зовнішній ринок 

6. Маркетингова інформаційна система міжнародного 

бізнесу. 

7. Система маркетингової інформації в міжнародному бізнесі. 

8. Внутрішня маркетингова інформація. 

9. Моніторинг міжнародного бізнес-середовища. 

10. Моніторинг міжнародного макросередовища (SLEPT- і 

PEST-аналіз). 

Основні теоретичні положення 

Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства включає: 
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� дослідження основних характеристик зовнішніх ринків, їх 

динаміки, тенденцій розвитку та пріоритетів; 

� визначення основних суб'єктів, що діють на цих ринках, 

особливостей їх поведінки і мотивації; 

� характеристику основних параметрів міжнародного 

маркетингового середовища; 

� розробку стратегії виходу та діяльності на потенційному 
зарубіжному ринку; 

� визначення проблем та специфіки зовнішньоекономічної 

діяльності на конкретних зовнішніх ринках.  

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні 

ринки, є максимізація прибутку за рахунок використання ефекту 

масштабу. Досягнення цієї мети не вичерпує всі елементи 

мотиваційного механізму, який складається із конкретних 

збуджувальних мотивів. 

Вихід підприємства на зовнішні ринки зазвичай є тривалим 

еволюційним процесом. Досвід показує, що систематичне, 

поступове набуття досвіду в зовнішньоекономічній діяльності 

— найкращий, а в багатьох випадках і єдиний шлях до 

стабільного успіху. Для отримання доступу на закордонні ринки 

підприємство повинне пройти декілька етапів, кожен з яких має 

свої особливості. 

Вибір ринку та можливість виходу з нього — це суттєва 

відмінність міжнародного маркетингу від внутрішнього. Саме 

тому управлінське рішення щодо виходу на певний зарубіжний 

ринок може мати як позитивні, так і негативні довгострокові 

наслідки. Залежно від глибини обґрунтування управлінського 

рішення можна виділити три підходи до вибору зовнішнього 

ринку. 

1. Суб'єктивний підхід ґрунтується на суб'єктивних 

відчуттях, очікуваннях, досвіді осіб, які приймають рішення про 

вихід на конкретний ринок. Цей підхід має тільки одну перевагу 

– відсутність витрат на обґрунтування рішення. Ризик при 

цьому максимальний, а ступінь обґрунтованості рішення, 

відповідно, мінімальна. Слід зазначити, що у чистому вигляді 

цей підхід майже не застосовується. Найчастіше він буває 

пріоритетним, але доповнюється елементами дискретного. 
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2. Дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш 

важливих для підприємства показників розвитку ринку або 

інших критеріїв. Успішність використання дискретного підходу 

залежить від правильного вибору цих показників, які мають 

відповідати цілям виходу підприємства на зовнішній ринок; 

об'єктивно характеризувати стан чи особливості розвитку 

зарубіжного ринку; бути дослідженими за певний період часу. 

Загальною вимогою до інформаційної бази за дискретного 

підходу є надійність, правдивість, перевіреність обраних 

показників. Єдиних правил відбору показників немає. 

3. Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку кожного 

ринку за системою показників або глибоке аналітичне 

обґрунтування. Цей підхід є найбезпечнішим, оскільки він 

мінімізує ризик від виходу підприємства на неадекватний ринок, 

підвищує обґрунтованість управлінського рішення, але і 

потребує значних витрат на проведення дослідження. Тому за 

обмеженості фінансових ресурсів підприємства найчастіше 

застосовують дискретний підхід.  

Маркетингова інформаційна система – це постійно діюча 

система взаємозв’язків між людьми, обладнанням та 

методичними прийомами, яка використовується для збору, 

класифікації, аналізу, оцінки та розповсюдження актуальної, 

своєчасної, точної інформації в сфері міжнародного маркетингу 

з метою її використання при плануванні, розробці, впровадженні 

маркетингових заходів та оцінки їх ефективності  

Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу – це 

одна з підсистем, яка забезпечує нормальне (якісне та 

безперебійне) функціонування процесу розробки та прийняття 

рішень в мережі взаємовідносин (комунікацій) міжнародних 

фірм, які задіяні в міжнародному обміні товарами та послугами 

на комерційній чи не комерційній основі. 

Система внутрішньої інформації включає: 

- рівень запасів; 

- показники продажів; 

- величини витрат; 

- рух обігових коштів; 

- витрати на міжнародний маркетинг. 
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Практичні завдання: 
 

Необхідно вибрати підприємство, яке вже існує 

на ринку та проаналізувати оцінку загроз та 

можливостей використовуючи таблицю. На основі даного 

аналізу студент робить висновки про міжнародні маркетингові 

можливості підприємства та обґрунтовує необхідність 

створення служби маркетингу на підприємстві, розробляє 

стратегічні цілі та завдання підприємства в умовах ринкової 

економіки. 

Таблиця 
Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів для 

підприємства 

№ 

з/п 
Фактори зовнішнього 

середовища 
k Y Зн. 

1. Економічні + 1 (+20)  

2. Політичні +2 (-10)  

3. Ринкові + 1 (-20)  

4. Технологічні +4 (+30)  

5. Конкурентні + 1 (-20)  

6. Міжнародні +3 (-30)  

7. Соціальні + 1 (+10)  

Примітка: значення „k” вибрано за рекомендацією Ф. Хедоурі, а значення 

„Y” в таблиці 1 студент вибирає довільно; цифри, які виділені курсивом 

необхідно розрахувати самостійно за умовою задачі. 

1. Визначити вплив зовнішнього фактору на підприємство 

можна по залежності: 

Зн = k∙Y 

де 3н - оцінка вплив зовнішнього фактору на діяльність 

підприємства; 

       k - коефіцієнт, який враховує важливість впливу 

зовнішнього фактору, знаходиться в межах (від +5 до -5); 

      Y - значення впливу зовнішнього фактору на діяльність 

підприємства, знаходиться в межах (від 50 до -50). 

Наприклад для економічного фактора Зн =(+1)∙(+20) = +20. 

Вправа 1. 
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Аналогічно розраховуємо цей показник і по всіх інших 

факторах, результати розрахунку заносимо до таблиці 1. 

Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства 

визначають по шкалі Ф. Хедоурі (див. рис.1.). 

 

-50                         -5            0           +5                        +50

велика
загроза

нейтральний 

вплив 

 
Рис. 1. Шкала Ф.Хедоурі для оцінки можливостей та загроз впливу зовнішніх 

факторів для діяльності підприємства 
 

Контрольні запитання: 

1. Мотиви міжнародної діяльності фірм та типи експортної 

поведінки фірм. 

2. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його 

реалізації. 

3. Підходи до оцінювання потенціалу міжнародної 

діяльності.  

4. Послідовність прийняття та обґрунтування рішення про 

доцільність виходу фірми на зовнішній ринок. 

5. Маркетингова інформаційна система та система 

маркетингової інформації в міжнародному бізнесі.  

6. Внутрішня маркетингова інформація. 
 

Питання для обговорення:  

1. Які мотиви, на ваш погляд, зумовлюють вихід українських 

підприємств на зарубіжні ринки?  

2. Чи згодні ви з думкою західноєвропейських фахівців, що 

внутрішні (фірмові) мотиви міжнародної діяльності є 

сильнішими? Чому? Поясніть.  

3. Які складові зв’язуючого потенціалу (національні умови 

виходу на зарубіжні ринки або умови приймаючої сторони) є 

пріоритетними при визначенні експортного потенціалу, 

потенціалу спільного підприємництва та інвестиційного 

потенціалу? 

4. Який з підходів до визначення потенціалу міжнародної 

діяльності ви застосуєте у разі необхідності? Чому? Поясніть.  
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5. Як ви думаєте, які шляхи підвищення 

конкурентоспроможності продукції на цільових зарубіжних 

ринках є поширенішими? Назвіть приблизне співвідношення 

маркетингових і технічних методів стосовно успішності товару 

на зарубіжному ринку.  

6. Модифікуйте стандартний алгоритм прийняття рішення 

про доцільність виходу фірми на зовнішній ринок до таких 

ситуацій: пряме інвестування, лізинг, продаж ліцензії. 

7. Сформулюйте три основних критерії розвитку 

маркетингової інформаційної системи міжнародного бізнесу.  

8. Без яких елементів системи маркетингової інформації 

(внутрішня інформація; дані моніторингу бізнес-середовища; 

результати маркетингових досліджень; інформація отримана 

шляхом промислового шпіонажу; дані аудиту) фірма може 

здійснювати міжнародну маркетингову діяльність? 
 

Література [2, 4, 5, 9, 14, 15, 16] 

 

Практичне заняття 2  

Тема: Основні напрямки дослідження міжнародних 
ринків. Сегментація закордонного ринку 

 

Кількість годин: 3 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з 

організацією міжнародного маркетингового дослідження, 

критеріями та факторами сегментації міжнародних ринків. 
 

План занять: 

1. Вивчення зарубіжних споживачів. 

2. Дослідження конкурентів. 

3. Організація міжнародного маркетингового дослідження. 

4. Маркетингові дослідження зарубіжної фірми. 

5. Структура маркетингового звіту. 

6. Аудит міжнародного маркетингу. 

7. Сутність та особливості проведення сегментації 

міжнародного ринку. 

8. Критерії та фактори сегментації міжнародних ринків. 

9. Оцінка розмірів та можливостей сегментів. 

10. Вибір стратегії охоплення міжнародних ринків. 
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Основні теоретичні положення 

Дослідження ринку – це систематичний збір, запис, аналіз та 

інтерпретація даних про продаж товарів чи послуг, а також 

організацію маркетингу. Деякі менеджери вважать, що методи і 

техніка проведення міжнародних маркетингових досліджень 

такі самі, як і дослідження внутрішнього ринку, а розбіжності 

тільки в зовнішньому середовищі. Однак саме зовнішнє 

середовище і визначає, які методи, техніку і види досліджень 

застосовувати на іноземному ринку. Хоча цілі маркетингових 

досліджень можуть бути схожими, проведення дослідження для 

зовнішнього ринку істотно відрізняється від того, що 

проводиться для внутрішнього. Виділяють чотири основні 

причини, що викликають ці розбіжності: 

• нові умови зовнішнього середовища; 

• ширше поле дослідження; 
• збільшення кількості залучених чинників; 

• високий рівень конкуренції. 

Попередня оцінка конкурентних позицій підприємства на 

ринку певної країни здійснюється з використанням наступних 

критеріїв: 

1) конкурентоздатність продукції підприємства, визначення 

якої передбачає знання проблем споживачів в різних країнах, 

співвідношення  з пропозицією аналогічних товарів 

підприємств-конкурентів. 

2) ціни та інші умови контрактів в кожній з країн. 

3) умови та можливості присутності на тому чи іншому 

ринку країни: можливість створення спільного підприємства, 

філіалу, збутового дочірнього підприємства. 

4) оцінка розподілу ринкових часток підприємств-

конкурентів на кожному з ринків. Знання цієї оцінки необхідно 

для прогнозування потенціалу збуту до можливої величини 

обігу підприємства на ринку кожної країни.  

5) оцінка можливих фінансових результатів, які підприємство 

може отримати на кожному з ринків, які розглядаються.  

Комбінація цих характеристик складає продуктово-ринкову 

комбінацію. Формування, оцінка та відбір продуктово-ринкових 
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комбінацій (сегментів) є завданням сегментації або ринково-

сегментної політики підприємства. 

Міжнародна сегментація ринку – процес ідентифікації 

специфічних сегментів потенційних споживачів у вигляді групи 

країн або груп індивідуальних покупців з однаковими 

характеристиками, що з великою вірогідністю продемонструють 

схожу поведінку під час купівлі. Сегмент міжнародного ринку – 

група споживачів з однаковими очікуваннями та вимогами до 

товарів, незважаючи на культурні та національні відмінності. 

Метою сегментації ринку є пошук власної ринкової ніші – 

вузького сегмента ринку з чітко обмеженою кількістю 

споживачів та асортименту товару. 

Процедура відбору найбільш привабливих ринків 

проводиться за відповідними блоками критеріїв для конкретних 

підприємств і товарів. Для оцінки факторів ринкової 

привабливості використовують експертні методи, оцінюючи 

кожний критерій за шкалою від 0 до 100 балів. 

Таким чином, створення закордонної філії передбачає 

вивчення низки питань, пов'язаних з організацією й управлінням 

виробництвом продукції в інших умовах. 
 

Практичні завдання: 
 

Підприємство “Українські продукти” є 

зовсім новим на ринку, спеціалізується по 

виробництві різних продуктів харчування. 

Анкетування – один із методів дослідження ємності ринку. 

Розробіть анкету для виявлення смаків і уподобань 

потенційних споживачів нової продукції. Попередньо 

визначіться із способом збирання інформації (Опитування 

телефоном, поштою чи особисте опитування?). 
 

Контрольні запитання: 

1. Моніторинг міжнародного бізнес-середовища.  

2. Організація міжнародного маркетингового дослідження. 

3. Маркетингові дослідження зарубіжної фірми. 
 

Питання для обговорення: 

1. У чому ви вбачаєте переваги моніторингу міжнародного 

бізнес-середовища порівняно з маркетинговими дослідженнями?  

Вправа 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

2. Який варіант організації моніторингу зарубіжного бізнес-

середовища є найдоцільнішим для українських експортерів? 

Чому? Обґрунтуйте.  

3. Запропонуйте конкретні заходи з вивчення зарубіжних 

споживачів для різних типів фірм:  

- експортер кондитерських виробів; 

- експортер сільськогосподарської техніки;  

- туристична фірма.  

4. Спробуйте сформулювати очікувані переваги та можливі 

недоліки (проблеми) створення масиву інформаційних карток на 

контактні зарубіжні фірми. 

5. Якості яких розділів звіту про маркетингове дослідження 

ви приділятиме найбільшу увагу, якщо ви замовник 

дослідження? А якщо ви його виконавець?  

6. Чи згодні ви з твердженням, що джерел маркетингової 

інформації багато, а єдиним каналом її надходження на фірму є 

людина? Поясніть, чому. 

Література [2, 7, 9, 14, 15, 16] 

 

Практичне заняття 3  

Тема: Сегментація закордонного ринку. Порівняльна 
характеристика способів виходу на закордонні ринки 

 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: оволодіння практичними навичками 

використання студентами вибору зарубіжних ринків та 

визначення показників привабливості міжнародних ринків. 
 

План занять: 

1. Методологія вибору зарубіжних ринків. 

2. Попередня оцінка конкурентних позицій підприємства на 

міжнародному ринку. 

3. Складові показника привабливості міжнародних ринків. 

4. Етапи відбору зарубіжних ринків. 

5. Реактивні та проактивні мотиви виходу підприємства на 

зовнішній ринок. 

6. Способи виходу на зовнішній ринок. 

7. Форми організації міжнародного підприємництва. 
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Основні теоретичні положення 

Після вибору найбільш адекватного конкурентним перевагам 

та потенціалу підприємства зарубіжного ринку логічно постає 

питання про форми присутності на цьому ринку, а отже, і спосіб 

виходу на нього. Проблема вибору способу виходу 

підприємства на зарубіжний ринок виникає при виробленні 

міжнародної маркетингової стратегії підприємства або при 

виникненні можливості (або необхідності) розвитку діяльності 

на якомусь зарубіжному ринку. Перше рішення є стратегічним, 

а друге – тактичним. В обох випадках на остаточне рішення про 

спосіб виходу на зовнішній ринок впливає сукупність 

внутрішніх та зовнішніх (щодо підприємства) умов 

Вибір способу виходу на зовнішні ринки залежить від мети 

підприємства, масштабів діяльності, характеру товару й намірів 

контролювати продаж. Враховується також потенційний обсяг 

продажу, витрати й інвестиції на організацію руху товарів, 

наявність підготовленого персоналу (продавців) та інші умови. 

В загальному вигляді вибір способу виходу на зовнішні ринки 

може здійснюватися за такими критеріями: форма руху 

капіталу; рівень витрат, пов'язаних із виходом на закордонний 

ринок; ступінь привабливості інвестування; контроль ринку; 

рівень ризику; можливість виходу з ринку. 

Застосовуючи стратегію експорту, підприємство виготовляє 

свої товари у власній країні, пропонуючи їх на експорт у 

модифікованому або в немодифікованому вигляді. Переваги 

цього способу: потребує мінімальних змін у товарному 

асортименті підприємства, його структурі; потребує 

мінімальних інвестиційних витрат та поточних грошових 

зобов'язань; забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та 

легкість виходу. 

Спільна підприємницька діяльність. Ця стратегія виходу 

підприємства на зовнішній ринок ґрунтується на поєднанні його 

зусиль із ресурсами комерційних підприємств країни-партнера з 

метою створення виробничих і маркетингових потужностей. На 

відміну від експорту при спільній підприємницькій діяльності 

(СПД) формується партнерство, у результаті якого за рубежем 

створюються певні потужності. Законодавство ряду країн 
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передбачає, що присутність на їхньому ринку іноземної 

компанії можлива лише при укладанні контракту з місцевими 

фірмами про виробництво товарів у цих країнах. Навіть 

промислово розвинені країни іноді чинять тиск на експортерів, 

щоб вони створювали спільні виробництва за кордоном. 

Міжнародний маркетинг виділяє чотири види СПД:                     

1) ліцензування; 2) виробництво за контрактом; 3) управління за 

контрактом; 4) підприємства спільного володіння. 

Стратегія прямого інвестування. Велика кількість 

підприємств, що ведуть зовнішню торгівлю, з часом засновують 

за кордоном власні виробничі філії для виготовлення товарів, 

споживаних на іноземному ринку. Цей спосіб виходу на 

зовнішній ринок передбачає інвестування капіталу в створення 

за кордоном власних складальних або виробничих підрозділів, 

забезпечуючи найбільш повне залучення підприємства до ЗЕД. 

У міру накопичення компанією досвіду експортної роботи і за 

досить великого обсягу такого зовнішнього ринку виробничі 

підприємства за кордоном дозволяють очікувати на значні 

вигоди.  
 

Практичні завдання: 
 

Розробити організаційну структуру 

служби маркетингу на будь-якому 

підприємстві зорієнтовану на споживачів. При розробці 

структури служби маркетингу на підприємстві потрібно 

визначитись з напрямками орієнтації підприємств, виходячи із 

загальних цілей та завдань діяльності обраного вами 

підприємства. Також потрібно звернути увагу на функціональні 

обов'язки кожного відділу та групи служби маркетингу, 

встановити взаємозв’язок між відділами та групами служб 

маркетингу. 
 

Контрольні запитання: 

1. Складові показника привабливості міжнародних ринків. 

2. Етапи відбору зарубіжних ринків. 

3. Реактивні та проактивні мотиви виходу підприємства на 

зовнішній ринок. 

4. Форми організації міжнародного підприємництва. 

Вправа 1. 
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Питання для обговорення: 

1. Перерахуйте відомі інтегральні показники ефективності 

проектів. 

2. Розкрийте зміст і умови використання критерію чистої 

теперішньої вартості. 

3. Розкрийте зміст і умови використання критерію внутрішня 

норма дохідності. 

4. Розкрийте зміст і умови використання критерію вигоди - 

витрати. 

5. Розкрийте зміст і умови використання критерію 

рентабельності інвестицій. 

6. Розкрийте зміст і умови використання критерію строку 

окупності. 

7. Розкрийте зміст і умови використання критерію 

еквівалентного ануїтету. 

8. Розкрийте зміст і умови використання критерію Бруно. 

9. Розкрийте зміст і умови використання критерію 

ефективності витрат. 

 

Література [2, 5, 9, 14, 15, 16] 

 

Практичне заняття 4  

Тема: Система управління маркетингом в міжнародних 
корпораціях 

 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: вивчення студентами поняття управління 

маркетингом в міжнародних корпораціях і визначення чинників 

вибору адекватної організаційної структури управління 

маркетингом в міжнародних корпораціях. 
 

План занять: 

1. Орієнтації у створенні організаційних структур управління 

маркетингом в міжнародних корпораціях. 

2. Еволюція міжнародних організаційних структур. 

3. Типи організаційних структур управління маркетингом в 

міжнародних корпораціях. 
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4. Чинники вибору адекватної організаційної структури 

управління маркетингом в міжнародних корпораціях. 

5. Контроль міжнародної маркетингової діяльності в 

міжнародних корпораціях. 

Основні теоретичні положення 

Транснаціональні корпорації є головним суб’єктом руху 

міжнародних інвестицій, технологій та головним організатором 

та координатором міжнародного виробництва. Системи 

міжнародного виробництва – це міжнародні мережі різних типів 

і видів виробничих процесів, які об’єднують підрозділи 

транснаціональних фірм, а також їхніх контакторів, 

постачальників. Міжнародна виробнича система ТНК у 

вузькому розумінні охоплює мережу підконтрольних їм 

підприємств. У широкому розумінні ця система охоплює і 

незалежні компанії, що мають стабільні тривалі неакціонерні 

зв’язки з підрозділами ТНК. 

Основою міжнародного виробництва транснаціональних 

компаній є прямі та портфельні інвестиції і форми вивозу 

капіталу. 

Транскордонний механізм об’єднання компаній включає в 

себе процес поєднання (на основі участі в акціонерному 

капіталі) компаній різних країн і складається з таких 

структурних елементів, як транскордонне злиття, транскордонне 

поглинання та транскордонне злиття і поглинання. Злиття може 

набирати форми консолідації або статутного (установчого) 

злиття. Транскордонні поглинання розподіляються на 

поглинання іноземних філіалів та місцевих фірм. У свою чергу, 

транскордонні злиття та поглинання (ЗІП) за функціональним 

підходом підрозділяються на горизонтальне, вертикальне та 

конгломероване ЗІП. 

У світовій практиці розрізняють п’ять типових глобальних 

організаційних структур транснаціональних корпорацій: 

глобальну товарну, глобальну регіональну, глобальну 

функціональну, змішану, матричну, кожній з яких притаманні 

специфічні риси. 

У рамках міжнародного маркетингового управління 

встановлені такі фундаментальні принципи управління 
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організацією (фірмою), як системно-ситуаційний підхід і 

комплексність управлінських рішень, особливе значення 

урахування людського чинника, людських відносин 

(організаційної культури, демократизації управління, мотивації, 

контролю) та ін. Суть професіонального управління 

транснаціональних корпорацій можна визначити як єдність 

адаптивного, підприємницького, інноваційного, 

маркетингового, соціально-орієнтованого та інформаційного 

підходів до його розуміння. 

Практика діяльності транснаціональних фірм в останні кілька 

десятиліть свідчить про існування чотирьох типових моделей 

орієнтації: етноцентричної, поліцентричної, регіоцентричної та 

геоцентричної. Кожний тип орієнтації зумовлює суттєву 

специфіку стратегії діяльності компанії. 

Кожній з типових моделей орієнтацій транснаціональних 

корпорацій притаманні національно-специфічні моделі 

управління: англосаксонська модель, європейська 

континентальна та японська модель. 
 

Практичні завдання: 
 

Після вибору засобів розповсюдження 

рекламної інформації треба вибрати конкретні 

рекламо носії. Найважливішим показником при 

тому є порівняльна вартість звернення у даному рекламо носії. 

У таблиці з вихідними даними наведено деякі характеристики 

трьох газет, що їх може вибрати підприємство в ході рекламної 

компанії. 

Таблиця  

Вихідні дані 

Видання 
Тариф за одну полосу 

ф.А4, грн. 
Тираж 

Коефіцієнт 

обігу
* 

Газета „А” 3200 65000 2,3 

Газета „Б” 3700 70000 2,7 

Газета „С” 1600 28000 2,1 

*Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки яких 

проходить примірник даного носія. 

 

Вправа 1. 
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Порівняйте газети за показниками: 

1) за ставкою тарифу на 1000 примірників газети; 

2) за вартістю 1000 контактів з аудиторією. 

За яким із цих показників і чому доцільно вибрати газету? 
 

Контрольні запитання: 

1. Еволюція організаційних структур управління 

міжнародним маркетингом. 

2. Типи організаційних структур управління міжнародним 

маркетингом. 

3. Чинники вибору адекватної організаційної структури 

управління міжнародною маркетинговою діяльністю. 

4. Міжнародний менеджмент у системі управління ТНК.  

5. Середовище транснаціонального бізнесу: сутність та 

критерії.  

6. Специфіка моделей функціонування ТНК. 

7. Теорії вивозу капіталу та транснаціональних корпорацій. 

8. Еволюція форм операцій ТНК.  

9. ТНК і міжнародна торгівля. 
 

Питання для обговорення: 

1. Яким чином стратегія фірми, в тому числі і міжнародна 

маркетингова 

стратегія, впливає на організаційну структуру управління 

маркетингом? 

2. Який з типів ринкової організаційної структури 

найпоширеніший, на 

ваш погляд, у міжнародній маркетинговій діяльності? 

Поясніть, чому. 

3.У чому полягає основна мета системи контролю 

міжнародної 

маркетингової діяльності? За якими критеріями ви зможете 

відрізнити досконалу систему контролю від недосконалої? 

 

Література [4, 7, 9, 14, 15, 16] 
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Практичне заняття 5  

Тема: Організація внутрішньофірмової торгівлі в 
міжнародних корпораціях. Інституції управління та 

регулювання діяльністю в сфері міжнародного маркетингу 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з 

нетрадиційними методами фінансування міжнародних 

корпорацій експортних операцій та системою органів 

державного управління міжнародним маркетингом 

підприємства. 
 

План занять: 

1. Комерційні операції міжнародних корпорацій. 

2. Експортні операції міжнародних корпорацій. 

3. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними 

корпораціями експортних операцій. 

4. Страхування і державна підтримка експортних операцій 

міжнародних корпорацій. 

5. Сучасна система управління міжнародним маркетингом на 

підприємстві.  

6. Система органів державного управління міжнародним 

маркетингом підприємства. 

Основні теоретичні положення 

Стратегія експорту базується на чотирьох простих 

принципах: 

1. Входь на новий ринок першим, тобто перемагай інших. 

2. Виробляй мало і продавай мало для входження на ринок у 

невеликих масштабах за незначного інвестування та просування 

одного головного продукту. 

3. Наймай на роботу місцевих працівників для продажу 

продукції фірми. 

4. Формулюй і реалізуй глобальні стратегічні плани експорту 

та кінцевого закордонного виробництва продукції. 

Для фінансування своїх зовнішньоторгових операцій 

експортери та імпортери можуть, насамперед, скористатися 

звичайними кредитними послугами обслуговуючого банку, а 

саме, контокорентними кредитами. Але специфічні умови 
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зовнішньої торгівлі спричинили виникнення особливих 

кредитних форм забезпечення. Тому основними інструментами 

фінансування зовнішньої торгівлі є факторинг, форфейтинг, 

лізинг, гарантія, зустрічні угоди, проектне фінансування, 

промислова кооперація, спільне підприємництво та участь в 

торгівлі фінансових установ. 

Для стимулювання експорту держава часто 

застосовує страхування експортних кредитів, яке здійснюється 

через державні та напівдержавні організації, а також за 

допомогою гарантій і доручень уряду. Страхування експортного 

договору залежить від суті експортної угоди, що лежить в 

основі цього договору, платоспроможності імпортера та його 

гарантії. 

Процес управління маркетингом – це розроблений 

послідовний комплекс маркетингових дій, спрямованих на 

реалізацію маркетингових функцій та принципів, у результаті 

яких мають бути виявлені і задоволені потреби споживачів, а 

фірма повинна отримати очікуваний прибуток. Аутсорсинг – 

новітній метод управління міжнародним маркетингом. 

Практичні завдання: 
 

Приватне підприємство „Logicfox”, що 

виробляє світлотехнічну продукцію, запустила 

нову технологічну лінію для виробництва світильників, 

інвестувавши в неї 1,5 млн.грн. Плановий випуск нової 

продукції Q=50000 світильників у рік. 

Змінні витрати на одиницю продукції Взм=12грн. Постійні 

витрати на виробництво і збут продукції ВП =320тис. грн. у рік. 

Визначте ціну нового світильника, використовуючи такі 

методи, що належать до витратної моделі ціноутворення: 

1) метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановити 

надбавку в розмірі 20%: 

а) від собівартості товару – HS ; 

б) від ціни його продажу– HЦП. 

2) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований 

капітал, якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій 

щорічно. 
 

Вправа 1. 
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Контрольні запитання: 

1. Поясніть причини і зміст виробничого ризику. 

2. Визначте головний наслідок ризику. 

3. Визначте мету аналізу ризику. 
4. Перерахуйте методи зниження ризиків. 
 

Питання для обговорення: 

1. Розкрийте зміст поняття аналіз чутливості та міра  ризику. 
2. Перерахуйте методи аналізу ризиків. 

3. Охарактеризуйте види ризику за мірою впливу на зміну 

активів. 

4. Охарактеризуйте види ризику за можливістю існування. 

5. Охарактеризуйте види ризику за можливістю уникнення. 

6. Охарактеризуйте види ризику за мірою впливу на 

фінансовий стан підприємства. 

7. Назвіть причини ризику не завершення. 
 

Література [2, 7, 9] 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Інституції управління та регулювання діяльністю в 
сфері міжнародного маркетингу. Розробка міжнародної 

маркетингової стратегії 
 

Кількість годин: 2год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з 

маркетинговим та технічним аспектами проектного аналізу. 

Визначити мету і завдання, розробити концепції маркетингу та 

етапи проведення робіт технічного аналізу інвестиційних 

проектів. 
 

План занять: 

1. Стратегічне управління. 

2. Маркетингова стратегія. 

3. Інструменти визначення маркетингових стратегій. 

4. Стратегічні рішення з розробки міжнародної 

маркетингової стратегії. 

5. Міжнародні маркетингові стратегії. 

6. Загальні стратегії. 

7. Стратегії географічної (регіональної) експансії. 
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8. Глобальні маркетингові стратегії. 

9. Стратегії продукт – ринок. 

10. Конкурентні стратегії. 

Основні теоретичні положення 

Маркетингова стратегія – це логічна схема маркетингових 

заходів, за допомогою яких компанія сподівається виконати свої 

маркетингові задачі. Вона складається з визначених стратегій 

для:  цільових ринків;  позиціонування;  маркетингового 

комплексу;  рівнів витрат на маркетингові заходи. 

У залежності від поставлених цілей і засобів їхнього 

досягнення можна виділити кілька видів стратегій: стратегія 

завоювання або розширення частки ринку; стратегія інновацій; 

стратегія диференціації продукції; стратегія зниження витрат 

виробництва; стратегія вижидання; стратегія індивідуалізації 

споживача. Реалізація ринкової стратегії припускає 

вибір засобів і методів досягнення поставлених цілей: вибір 

цільових ринків, методів і часу виходу на них, визначення 

перспективної ефективності виробництва і збуту шляхом 

розробки програм маркетингу. 

При виборі стратегій  необхідно враховувати наступні 

критерії: ресурси фірми; ступінь однорідності продукції; етапи 

життєвого циклу товару; ступінь однорідності світового ринку; 

маркетингові стратегії конкурентів. 

При розробці  стратегії міжнародного маркетингу, значне 

місце варто приділити аналізові політичного (стабільність, 

різноманітні обмеження), економічного (структура 

господарства, характер розповсюдження прибутків), 

соціального (особливості сприйняття тих чи інших товарів), 

технологічного (рівень розвитку та впровадження науково-

технічного прогресу), а також правовому і культурному 

середовищу кожного зарубіжного ринку, тобто провести 

PEST  аналіз. Розробка маркетингової стратегії з урахуванням 

міжнародного маркетингового середовища вносить велику 

ступінь невизначеності і, як слідство, потребує більш ретельного 

стратегічного аналізу, потрібно ретельно розібратися в 

особливостях міжнародного маркетингового середовища. Також 

доводиться враховувати індивідуальні особливості ринку і при 
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безпосередній розробці комплексу маркетингу. Виходячи з 

цього, процес розробки стратегій міжнародного маркетингу 

можна представити  в наступному вигляді. 

Конкурентні стратегії втілюються в бізнес-планах та 

ілюструють те, як підприємство конкуруватиме на конкретному 

товарному ринку, кому, за якими цінами буде збувати товари, як 

їх рекламуватиме, як досягатиме перемоги в конкурентній 

боротьбі. 
 

Практичні завдання: 
 

 Загалом основні фактори міжнародної 

маркетингової діяльності будь-якого 

підприємства контролюються і підлягають управлінню ними. 

Сформулюйте неконтрольовані фактори, якими підприємство 

управляти не може. 

 

Необхідно самостійно розробити товарну 

марку (фірнове ім'я, фірмовий знак, торговий знак, образ), 

підібрати колір торгового знаку та виконати ескіз товарної 

марки (масштаб студент вибирає самостійно). 
 

Контрольні запитання: 

1. Стратегічне управління і міжнародна маркетингова 

стратегія. 

2. Стратегічні рішення з розробки міжнародної 

маркетингової стратегії. 

3. Типи міжнародних маркетингових стратегій. 
 

Питання для обговорення: 

1. Чи є розробка міжнародної маркетингової стратегії 

запорукою успіху фірми на світовому ринку? Чому? Поясніть. 

2. Необхідність мати міжнародну маркетингову стратегію для 

транснаціональних і глобальних компаній очевидна. Чи 

стосується це дрібних і середніх фірм? 

3. Як може місцева національна фірма найкращим чином 

конкурувати з глобальною компанією? 

4. У чому ви вбачаєте складнощі розробки міжнародної 

маркетингової стратегії вітчизняними експортерами? 
 

Література [2, 4, 5, 9] 

Вправа 1.

Вправа 2.
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5. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ 

МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ» 
 

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів 

з дисципліни «Управління міжнародним маркетингом» є: 

1) систематичність та активність роботи протягом семестру з 

вивчення програмного матеріалу дисципліни; 

2) рівень виконання модульних завдань; 

3) якість виконання завдань для самостійного опрацювання; 

4) якість виконання вибіркових завдань. 

1. Систематичність та активність роботи студента 

впродовж семестру на практичних заняттях оцінюється за 

максимальною оцінкою 30 балів. 

Дана оцінка включає наступні складові: 

 1.  Оцінювання активності та рівня знань студентів у процесі 

обговорення питань семінарських занять. Бали студент може 

отримати за  активність в обговоренні питань семінарів, участь в 

експрес-опитуваннях, обговорення проблемних та дискусійних 

питань, вирішення задач  – від 0 до 3 балів.  

2. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case study) - виконується на практичному 

занятті та оцінюється від 0 до 5 балів. 

3. Захист роботи за заданою проблематикою (підготовка 

презентації, обговорення під час аудиторної роботи) – 

максимальна оцінка 10 балів. 

2. Рівень виконання модульного завдання. 

Модульне завдання складається з 25 тестових питань, що 

охоплюють всі теми дисципліни. Максимальна оцінка за 

виконання цього завдання становить 20 балів.  

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Для самостійного опрацювання пропонується наступний вид 

роботи: написання есе за заданою проблематикою (підготовка 

письмового звіту про маркетингове дослідження зарубіжного 

ринку – на вибір студента); викладачем оцінюється якість 

підготовленого матеріалу, правильність оформлення  звіту, 

відповідність роботи поставленим завданням, комплексність 
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аналізу, обґрунтованість висновків (максимальна оцінка –                    

5 балів); 

За зазначені вище види самостійної роботи  студент має 

можливість отримати 15 балів. 

4. Виконання вибіркових завдань 

 Максимальну кількість (10 балів) за самостійну роботу 

студент отримує у разі виконання одного з наступних видів 

робіт, які є вибірковими:  

- участь у наукових студентських конференціях і семінарах 

(5 балів); 

- підготовка індивідуального дослідницького завдання                 

(5 балів). 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Управління міжнародним маркетингом» здійснюється у формі 

заліку. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 

порядку: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 
не зараховано з можливістю  

повторного складання 

0–34 
не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням курсу 
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