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Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ». Досвід 
роботи – більш ніж 25 років. Автор більш ніж 80 наукових 
та навчально-методичних праць. Заступник директора 
ННІ ЕММБ з міжнародних зв'язків, учасник понад 
двадцяти міжнародних проектів. Більше 20 років 
тренерської роботи і управлінського консалтингу в сфері 
міжнародного бізнесу. Лектор з дисциплін: 
«Міжнародний бізнес», «Міжнародний маркетинг», 
«Сучасні проблеми міжнародного бізнесу» 

 Кандидат економічних наук, доцент кафедри 
міжнародного бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ». 
Досвід роботи - 15 років. Автор понад 40 наукових 
та навчально-методичних робіт. Лектор з 
дисциплін: «Управління проектами», 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», 
«Основи міжнародного маркетингу» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна спрямована на отримання як теоретичних, так і практичних знань в галузі дослідження і виходу підприємства на міжнародні 
ринки. Загострення конкурентної боротьби на світових ринках, ускладнення технологічних і організаційних моделей виробництва, зростання 
інформаційної насиченості і посилення глобалізації вимагають активного використання і підвищенням ефективності інструментів 
міжнародного маркетингу. Вміння менеджерів знайти і обґрунтувати оптимальний варіант виведення продукції на зарубіжні ринки, створити 
привабливу і всебічно вигідну комплексну пропозицію для міжнародних ринків, здатність підтримувати високий рівень продажу продукції на 
світовому ринку актуальні для компаній практично всіх галузей економіки. 

Мета курсу Формування у студентів теоретичних та практичних знань у сфері ведення міжнародної маркетингової діяльності, необхідних для досягнення 
поставлених цілей в міжнародному бізнесі. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит (6 семестр). 

Результати навчання Розробляти стратегію міжнародного маркетингу підприємства 

Об’єм Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., Практичні заняття – 16 год., Самостійна робота -56 год. 
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Вимоги 
викладача 

Студенту слід обов’язково  відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. У разі пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда 
за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни 
необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1-3 Поняття, предмет та сутність 
міжнародного маркетингу. Середовище 
міжнародного бізнесу. Особливості 
дослідження міжнародного ринку. 

Практичне 
заняття 1-2 

Поняття та сутність міжнародного 
маркетингу, його відмінні риси.  
Фактори міжнародного маркетингового 
середовища. 
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Вибір підприємства та аналіз 
його маркетингового 
середовища. 

Лекція 4-6 Система міжнародної маркетингової 
інформації. Міжнародні маркетингові 
дослідження. 

Практичне 
заняття 3 

Цілі та етапи маркетингових досліджень. 
Особливості дослідження зарубіжного 
ринку збуту, споживчих властивостей 
товару, реклами, економічного аналізу. 

Визначення ринку збуту 
продукції підприємства. 

Лекція 7-9 Підходи до вибору зарубіжних ринків. 
Сегментація світового ринку. Форми 
виходу підприємства на зовнішні ринки. 

Практичне 
заняття 4 

Вибір оптимальної форми виходу 
підприємства на зовнішній ринок. 
Виявлений і вибір сегментів ринку. 
Аналіз сегментів ринку. 

Визначення форми виходу 
підприємства на обраний ринок 
збуту. 

Лекція 10-12 Стратегії виходу на зовнішній ринок. 
Товарна політика в системі міжнародного 
маркетингу. 

Практичне 
заняття 5-6 

Передумови виходу компанії на 
міжнародний ринок. 
Вибір оптимальної стратегії виходу на 
зарубіжний ринок. 
Типи товарної політики. 
Стратегічні підходи в міжнародній 
товарній політиці. 

Розробка маркетингової стратегії 
виходу підприємства на 
зовнішній ринок. 

Лекція 13-16 Цінова політика в системі міжнародного 
маркетингу. 
Міжнародні маркетингові комунікації. 
Міжнародні канали розподілу продукції. 

Практичне 
заняття 7-8 

Визначення ціни в міжнародному 
маркетингу. 
Основні інструменти просування 
продукції. 
Організація руху товару на міжнародних 
ринках. 

Оцінка ефективності 
запропонованої маркетингової 
стратегії. 
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1. Міжнародний маркетинг. Навчальний посібник / Чеботар С.І., Ларіна Я.С., 
Бабічева О.І. та ін./за ред. Чеботаря С.І. – Суми: ТОВ«ТД«Папірус»,2015. – 368с. 
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3. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Т. В. Князєва, Ю. П. Колбушкін, С. В. 
Петровська та ін. – К. : НАУ, 2019. – 164 с. 

4. Рахман М. С. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. С. Рахман. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 180 с. 

5. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: навч.-метод. посіб. Для самост. 
вивчення дисципліни / Т. М Циганкова. – К.:КНЕУ,2005.– 236 с. 
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1. Багиев Г.Л. Международный маркетинг/ Г.Л.Багиев, Н.К.Моисеева, 

С.В.Никифорова. - СПб. :Питер, 2009. - 512 с. 
2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / 

О.Л.Каніщенко. – Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка. -К.:Знання, 
2007. - 446с. 

3. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник.– К.: 
Академвидав, 2010.– 272 с. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
Сутність і поняття міжнародного маркетингу, середовище міжнародного бізнесу, управління міжнародною маркетинговою інформацією, процес вибору зарубіжного ринку, 
характеристика форм виходу підприємства на зарубіжні ринки, стратегія виходу на зовнішній ринок, комплекс міжнародного маркетингу 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
Проведення практичних і лекційних занять передбачає: ПК, проектор, доступ до WiFi. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються в наступному співвідношенні: 
• контрольні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• курсовий проект: 30% семестрової оцінки; 
• іспит: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися керівництву інституту. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 

 


