
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 
 

1. Код. ПП5 

2. Назва. Міжнародний маркетинг 

3. Тип. Обов’язкова.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр. Х.  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 5.  

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.   
Мальчик М.В., док. екон. наук, проф.   

9. Результати навчання.   
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: набути глибоких теоретичних  

знань  щодо  основ  і  конкретних  методів  міжнародного маркетингу  на  базі  системного  аналіз;  

вміти  приймати  рішення,  які створюють умови для формування сучасних управлінських рішень.  

10. Форми запровадження. Аудиторне навчання. 
11. Пререквізити. «Маркетинг», «Міжнародна економіка».   

12. Зміст курсу.   
Сучасна система міжнародного маркетингу. Теоретичні основи міжнародного маркетингу.  

Міжнародне маркетингове середовище. Міжнародні маркетингові дослідження. Сегментація 

світового ринку. Методи та інструменти міжнародної маркетингової діяльності. Маркетингові 

стратегії на зарубіжному ринку. Міжнародна товарна політика. Ціноутворення у міжнародному 

маркетингу. Засоби просування продукту на зарубіжний ринок. Управління міжнародної 

маркетингової діяльності та її ефективність.  
13. Рекомендоване або обов’язкове читання.   
1. Азарян Е.М. Международный маркетинг / Е.М. Азарян. – К. : НВФ «Студцентр», 2002. – 202 с. 

2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг в діяльності українських підприємств : монографія / 

О.Л.  Каніщенко. – К. : Знання-Прес, 2007. – 448 с. : іл.   

3. Каніщенко  О.Л.  Міжнародний  маркетинг : навч.  посіб. / О.Л. Каніщенко. – К. : Вид-во 

«Політехніка», 2003. – 158 с.   

4. Мазаракі  А.А.  Міжнародний  маркетинг : підручник / А.А. Мазаракі, Т.І. Чаюн, Т.М. Мельник : 

за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 306 с. 

5. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, 

Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 

2014. – 444 с. .  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання.   

Поєднання  традиційних  та  нетрадиційних  методів  викладання  з використанням інноваційних 

технологій:  

− лекції (оглядова, тематична, лекція-консультація);  

− практичні  заняття (презентація,  дискусія,  комунікативний  метод, метод кейс-стаді, робота в 

малих групах).  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС 
− поточний, (тестування; усне опитування; перевірка підготовленого  огляду,  звіту,  конспекту,  

презентації; ситуаційні завдання);  

− модульний контроль (тестування);   

− підсумковий контроль – залік.  

16. Мова навчання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL MARKETING 

1. Index. РP5 

2. Title. International Marketing 

3. Type.  The mandatory. 

4. Academic year. 5. 

5. Semester. 10. 

6. Credits. 5. 

7. Lecturer name, academic degree and position. M.V.Malchyk, Doctor of Economics, Professor, 

Head of Marketing Department. 

8. Results of studies. 

Students are expected as a result of studying the discipline, acquire deep theoretical knowledge of 

fundamentals and specific methods of international marketing through systematic analysis; able to make 

decisions that create the conditions for the formation of modern management decisions. 

9. Mandatory previous educational disciplines. 

"Marketing", "International Economics". 

10. Contents. 
The current system of international marketing. The theoretical basis of international marketing. 

International marketing environment. International market research. Segmentation of the global market. 

Methods and tools of international marketing. Marketing strategies in foreign markets. International 

product policy. Pricing in international marketing. Means of the product promotion on the foreign market. 

Management of international marketing and its effectiveness. 

11. Recommended literature 
1. Azarian, E.M. The International marketing / E.M. Azarian. - K: SPC "Stud Centre", 2002. - 202 p. 

2. Kanischenko, A.L. International marketing activities of Ukrainian enterprises: Monograph / O.L. 

Kanischenko. - K: Knowledge Press, 2007. - 448 p. : Ill. 

3. Kanischenko, A.L. International Marketing: Training. guidances. / A.L. Kanischenko. - K: Printed 

"Polytechnic", 2003. - 158 p. 

4. Mazaraki, A.A. International Marketing: Textbook / A.A. Mazaraki, T.I. Chayun, T.N. Miller, eds. 

A.A. Mazaraki. - K., Kyiv. state. trade-economical. University Press, 2000. - 306 p. 

5. Marketing: Training. manual / M.V. Malchyk, N.A. Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanova, 

B.O.Korol, O.V. Martyniuk, S.I. Koval; by the Society. Ed. Economics, Professor. Malchyk, M.V. - 

Rivne: NUWMNRU, 2014. - 444 p.  

6. Tsygankova, T.N. International marketing: theoretical model and business technology: monograph / 

T.N. Tsygankova. - K., KNEU, 2004. - 400 p. 

7. The World Bank [electronic resource]. - Access: www.world.-bank.org 

8. The EU [electronic resource]. - Access: www. europa.eu.int 

9. Institute for International Economics, Washington [electronic resource]. - Access: www.iie.com 

10. World Economy and International Relations [Electronic resource]. - Access: www.maik.rssi.ru 

12. Planned activities and teaching methods. 
The combination of traditional and non-traditional methods of teaching using innovative technologies: 

- lectures (visual, thematic, lecture-consultation); 

- workshops (presentation, discussion, communicative method, case studies, small group work). 

13. Evaluation methods and criteria. 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (40 points): testing, interviewing, checking of the students' independent work. 

Final control (60 points) - written test at the end of the ninth semester. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
The evaluation criteria are made on the ECTS scale 

 - current (testing, oral questioning, check of the prepared review, report summaries, presentations, 

situational tasks); 

- modular control (testing); 

- final control - test. 

15.Teaching language. Ukrainian. 

 

Head of Marketing Department                     M.V.Malchyk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


