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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Міжнародний маркетинг» передбачає 

формування системи теоретичних знань про сучасну концепцію 

міжнародного маркетингу, умови та механізми її використання в 

діяльності підприємств. Студенти вивчають сутність та форми 

міжнародного маркетингу; підходи до вибору міжнародних ринків та 

стратегії виходу з них; особливості проведення міжнародних 

маркетингових досліджень; специфіку товарної, цінової, збутової та 

комунікативної політики на міжнародному ринку. 

Дисципліна «Міжнародний маркетинг» є дисципліною циклу 

професійної та практичної підготовки для освітньо-професійної програми 

підготовки магістра зі спеціальності 075 «Маркетинг», яка викладається в 

3-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Метою вивчення курсу є опанування студентами теоретичних 

основ і набуття практичних навичок у сфері міжнародного маркетингу для 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на світовому ринку. 

Велике значення надається оволодінню магістрантами практичних 

навичок по застосуванню елементів міжнародного маркетингу на 

практиці.  

Завдання викладання:  надання студентам знань щодо місця та 

функцій міжнародного маркетингу в системі міжнародних економічних 

відносин, вивчення сутності й форм міжнародного маркетингу, 

дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового 

середовища міжнародної маркетингової діяльності, засвоєння методичних 

засад проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації 

світового ринку і вибору цільових ринків, обґрунтування моделей виходу 
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підприємств на зарубіжні ринки, формування ефективного міжнародного 

маркетингового комплексу.  

Предметом дисципліни є відносини суб’єктів світового ринку, що 

виникають у процесі міжнародної маркетингової діяльності.  

Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна 

«Міжнародний маркетинг» пов’язана безпосередньо із загальною теорією 

маркетингу, маркетинговими комунікаціями, маркетинговим 

менеджментом, рекламним менеджментом, міжнародною економікою та 

ін. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 7 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 1 Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання 

з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

СК 7 Здатність розробляти і реалізувати маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків. 

 

Вивчаючи проблематику курсу «Міжнародний маркетинг», студенти 

повинні знати:   

 понятійно-категоріальний апарат та інструментарій міжнародного 

маркетингу; 

 специфіку управління міжнародним маркетингом; 

 методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової 

марки на міжнародному ринку; 
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 сутність стратегічних і тактичних рішень підприємства у сфері 

міжнародного маркетингу; 

 основні характеристики ринків в міжнародному маркетингу; 

 сучасне середовище міжнародного маркетингу: правове, 

політичне, економічне, соціокультурне середовище та 

інформаційно-технологічне середовище; 

 переваги та перешкоди виходу на міжнародні ринки; 

 особливості міжнародної маркетингової інформації; 

 особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень; 

 міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність; 

 оцінювати конкурентоспроможність товару на міжнародному 

ринку. 

 

Освоєння курсу «Міжнародний маркетинг», передбачає оволодіння 

студентами навичок і вмінь: 

 обґрунтовувати рішення про вихід підприємства на 

зовнішній ринок; 

 знати особливості організації і проведення маркетингових 

досліджень на зовнішніх ринках;  

 використовувати інструменти маркетингового 

дослідження; 

 враховувати аспекти міжнародного бізнес-середовища при 

здійсненні маркетингової діяльності; 

 розуміти специфіку різних способів проникнення на 

зовнішні ринки, знати їхні переваги і недоліки; 

 розробляти заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності товару і компанії на 

закордонних ринках.  
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин 3,5 

кредити ECTS. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

ПРН 2 Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії 

та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення 

задач ринкового суб’єкта. 

ПРН 9 Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. 

ПРН 10 Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового 

суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, 

методів, прийомів. 

ПРН 13 Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а 

також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її 

оцінювання 

ПРН 14 Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати 

довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. 
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ТЕМА 1  

СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

План 

 

1. Поняття міжнародного маркетингу та специфіка його 

організації. 

2. Основні характеристики розвитку світового ринку. 

3. Особливості маркетингової діяльності компаній в 

міжнародному середовищі. 

 

Зміст теми 

 

Поняття та концепції міжнародного маркетингу. Специфіка 

здійснення основних функцій маркетингу на закордонних ринках. 

Основні умови і чинники, які повинні бути проаналізовані 

керівництвом компанії перед ухваленням рішення про вихід на 

зовнішній ринок зі своєю продукцією (послугою). Основні критерії 

оцінки привабливості зарубіжних ринків. Способи і стратегії 

виходу фірми на зовнішній ринок. Характерні риси та специфіка 

організації міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація. 

Міжнародний комплекс маркетингу. Сутність сучасної міжнародної 

маркетингової діяльності і її відмінності від маркетингової 

діяльності, що здійснюється на внутрішньому ринку.   
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Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019.  275 с.  

2. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

3. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. 448 с.  

4. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. В чому полягає специфіка організації міжнародного 

маркетингу. 

2. Охарактеризуйте процес інтернаціоналізації. 

3. Що таке “ринкова привабливість”. 

4. Назвіть основні стратегії виходу компаній на зовнішній ринок. 
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ТЕМА 2 

CУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

План 

 

1. Поняття міжнародного середовища. Міжнародне правове 

середовище. 

2. Міжнародне політичне середовище. 

3. Міжнародне економічне середовище. 

4. Міжнародне соціокультурне середовище. 

 

Зміст теми 

 

Поняття міжнародного середовища. Міжнародне правове 

середовище. Структура правового середовища міжнародного 

маркетингу. Основні сфери правового впливу. Підходи до 

розв’язання правових питань. Міжнародне політичне середовище. 

Типологія політичних систем за характером цінностей. Фактори 

політичних ризиків. Фактори політичної стабільності. Міжнародне 

економічне середовище. Параметри економічного середовища 

міжнародного маркетингу. Типи вільний економічних зон та їхні 

основні характеристики. Міжнародне соціо-культурне середовище. 

Джерело формування культурних цінностей людей. Ключові 

відмітні особливості народів різних культур. 
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Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.  

275 с.  

2. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

3. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 

448 с.  

4. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг». Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть основні фактори міжнародного середовища. 

2. Розкрийте суть політичних систем за характером цінностей. 

3. Охарактеризуйте міжнародне економічне середовище. 

4. В чому проявляється вплив культури на ухвалення рішення про 

покупку. 
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ТЕМА 3 

МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ  

І ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

План 

 

1. Суть маркетингових досліджень.  

2. Структура міжнародного маркетингового дослідження та його 

етапи. 

 

Зміст теми 

 

Сутність міжнародних маркетингових досліджень. 

Маркетингова інформація на зарубіжних ринках. Міжнародна 

маркетингова інформаційна система. Порядок збору та оцінювання 

маркетингової інформації на зовнішніх ринках. Структура 

міжнародного маркетингового дослідження та його етапи. Види 

маркетингових досліджень. Методи збору первинної інформації. 

Методи проведення експертиз. Поняття „кабінетні” і „польові” 

маркетингові дослідження. Сучасні інформаційні системи, що 

використовуються в міжнародному маркетингу. Основні етапи 

проведення міжнародного маркетингового дослідження. 

 

Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019.  275 с.  
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2. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг». Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с.  

3. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

4. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. 448 с.  

5. Барановська М. Міжнародний маркетинг: в питаннях та 

відповідях. Навч. посібник рекомендовано МОН України. 

2019. 302 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Розкрийте зміст поняття «маркетингові дослідження».  

2. Охарактеризуйте структуру міжнародного маркетингового 

дослідження. 

3. В чому полягають особливості проведення міжнародних 

маркетингових досліджень.  

4. Назвіть джерела отримання первинної та вторинної інформації. 
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ТЕМА 4 

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

 

План 

 

1.  Поняття конкуренції в міжнародному маркетингу. 

2. Конкурентні стратегії в міжнародному маркетингу. 

3. Конкурентоспроможність як економічна категорія. Основні 

властивості конкурентоспроможності та її рівні. 

 

Зміст теми 

 

Міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність. Групи 

конкурентів. “П’ять сил конкуренції” за М.Портером. Теорія 

конкурентних переваг. Ланцюжок цінності. Глобальні стратегії 

досягнення конкурентної переваги. “Національний ромб” М. 

Портеру. Основні властивості конкурентоспроможності та її рівні. 

Конкурентоспроможність як економічна категорія. Напрями і 

способи підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

економіки України. Основний зміст конкурентної стратегії 

українських підприємств при виході на світовий ринок товарів і 

послуг. 

 

 Література  

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.  

275 с.  
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2. Барановська М. Міжнародний маркетинг: в питаннях та 

відповідях. Навч. посібник рекомендовано МОН України. 2019. 

302 с.  

3. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

4. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте поняття “конкуренція”.  

2. Назвіть суб’єктів міжнародної конкуренції. 

3. Що таке “конкурентна перевага”.  

4. Проаналізуйте основні властивості конкурентоспроможності. 
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ТЕМА 5 

СЕГМЕНТУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ І 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ 

 

План 

 

1. Ринкова сегментація. Критерії сегментації ринку.  

2. Підходи до міжнародної сегментації  та стратегії охоплення 

ринку. 

 

Зміст теми 

 

Ринкова сегментація. Фактори, які впливають на сегментацію 

світового ринку. Методи та критерії сегментації ринку. 

Сегментування споживачів. Відбір цільових сегментів закордонних 

ринків. Основні підходи до вибору закордонних ринків. 

Маркетингові стратегії охоплення світового ринку. 

Позиціонування: типи та етапи. Міжнародний комплекс маркетингу 

та еволюція його концепції. 

 

Література 

 

1.Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

2. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 

448 с.  

3.Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 
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«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с.  

4. Барановська М. Міжнародний маркетинг: в питаннях та 

відповідях. Навч. посібник рекомендовано МОН України. 2019. 

302 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Що таке ринкова сегментація. 

2. Охарактеризуйте процес позиціювання товару на світовому 

ринку. 

3. Назвіть критерії сегментації ринку. 

4. Проаналізуйте основні підходи до міжнародної сегментації 

ринку. 
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ТЕМА 6 

МІЖНАРОДНА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 

 

План 

 

1. Поняття міжнародної товарної політики та її види. 

2. Міжнародна товарна стратегія. 

 

Зміст теми 

 

Поняття продукту у маркетингу. Міжнародна концепція 

продукту. Концепція життєвого циклу товару. Товарна політика та 

її складові частини. Міжнародна політика цін на товари і послуги. 

Світові ціни. Механізм ціноутворення, фактори, що впливають на 

формування ціни. Етапи розробки цінової стратегії. Поняття 

експортного товару. Особливості формування життєвого циклу 

товару на світовому ринку. Основні складові експортної політики 

компанії. Стандартизація і диференціація товару на світовому 

ринку.  

Конкурентоспроможність товару. Умови 

конкурентоспроможності. Методологія оцінки 

конкурентоспроможності: технічні і економічні параметри. Основні 

стратегії підвищення конкурентоспроможності товару на світовому 

ринку.   
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Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.  

275 с.  

2. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  

3. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте процес стандартизації товару. 

2. Назвіть ендогенні фактори формування міжнародної товарної 

політики. 

3. Перерахуйте основні види міжнародних товарних стратегій. 

4. В чому полягають ключові цілі міжнародної товарної політики. 
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ТЕМА 7 

МІЖНАРОДНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

 

План 

 

1. Суть міжнародної цінової політики. 

2. Цінові стратегії фірми на зовнішньому ринку. 

 

Зміст теми 

 

Суть міжнародної цінової політики. Світові ціни. Чинники, 

що впливають на формування цін. Види цін світового ринку. 

Процес встановлення ціни. Методи встановлення базової ціни. 

Цінові стратегії виходу компаній на світовий ринок. Етапи 

розробки цінової стратегії. Класифікація цінових стратегій. 

Стратегії ціноутворення орієнтовані на покупців. Стратегії 

ціноутворення орієнтовані на прибуток. Стратегії ціноутворення 

спрямовані на протидію несприятливій ситуації на ринку. Алгоритм 

вибору цінової стратегії для конкретного товару чи товарної групи в 

конкретних ринкових умовах. 

 

Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.  

275 с. 2.Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. 3. Барановська М. Міжнародний 
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маркетинг: в питаннях та відповідях. Навч. посібник 

рекомендовано МОН України. 2019. 302 с. 4. Князєва Т.В., 

Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний маркетинг: навч. 

посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте метод ціноутворення з орієнтацією на рівень 

конкуренції.    

2. Назвіть фактори ціноутворення на зовнішньому ринку. 

3. На основі яких підходів здійснюється процес встановлення 

ціни на експортну продукцію. 

4. Що таке світові ціни. 

5. Які види цін на міжнародному ринку Ви знаєте. 
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ТЕМА 8 

МІЖНАРОДНА ЗБУТОВА ТА  

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

План 

 

1. Розробка та обґрунтування міжнародної збутової політики. 

2. Елементи міжнародних маркетингових комунікацій. 

 

Зміст теми 

 

Розробка та обґрунтування міжнародної збутової політики. 

Комплекс факторів, що впливають на розмір збуту. Створення 

багатоканальної системи збуту на світовому ринку. Формування 

системи міжнародного товарообігу. Просування товарів на 

закордонні цільові ринки. Елементи міжнародних маркетингових 

комунікацій. Комунікаційна політика. Міжнародна реклама і 

пропаганда. Прямий маркетинг. Стимулювання збуту на 

міжнародному ринку товарів і послуг. Встановлення зв’язків з 

громадськістю. 

 

Література 

 

1. Шталь Т.В., Астахова І.Е., Козуб В.О. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.  

275 с.  

2. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С.В. Міжнародний 

маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с.  
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3. Міжнародний маркетинг : підручник / за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 

448 с.  

4. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг», Співаковська Т,В.., Царьова Т.О.; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021. 71 с. 

  

Контрольні питання 

 

1.Що таке збутова система компанії, що функціонує на 

зовнішньому ринку. Та у якому виді вона може бути 

представлена.  

2. Охарактеризуйте роль комунікаційної політики на збільшення 

збуту товарів і послуг. 

3. Які фактори впливають на розмір збуту. 

4. Як правильно обрати закордонний цільовий ринок чи його 

сегмент. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ  

ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

1. Суть, предмет і завдання навчальної дисципліни 

“Міжнародний маркетинг”. 

2. Поняття, функції та сучасна концепція маркетингу.  

3. Способи і стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.  

4. Характерні риси та специфіка організації міжнародного 

маркетингу. Інтернаціоналізація. 

5. Міжнародний комплекс маркетингу. 

6. Міжнародне середовище. Характеристика його складових: 

правової, політичної, економічної системи, соціально-

культурного та географічного середовищ.  

7. Ключові проблеми прийняття рішень в області міжнародного 

маркетингу. 

8. Маркетингові дослідження на зовнішніх ринках.  

9. Маркетингова інформація та маркетингова інформаційна 

система на міжнародному ринку. Порядок збору і оцінки 

ринкової інформації. 

10. Структура міжнародного маркетингового дослідження та його 

етапи. 

11. Види маркетингових досліджень на міжнародному ринку.  

12. Методи збору первинної інформації. Методи проведення 

експертиз. 

13. Міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність. 

14. Групи конкурентів. “П’ять сил конкуренції” за М.Портером. 

Теорія конкурентних переваг. Ланцюжок цінності. 
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15. Глобальні стратегії досягнення конкурентної переваги.  

16. Основні властивості конкурентоспроможності та її рівні. 

17. Конкурентоспроможність як економічна категорія. 

18. Ринкова сегментація. Фактори, які впливають на сегментацію 

світового ринку.  

19. Методи та критерії сегментації ринку. Сегментування 

споживачів.  

20. Відбір цільових сегментів закордонних ринків. Основні 

підходи до вибору закордонних ринків.  

21. Маркетингові стратегії охоплення світового ринку. 

Позиціонування: типи та етапи.  

22. Міжнародний комплекс маркетингу та еволюція його 

концепції. 

23. Поняття продукту у маркетингу. Міжнародна концепція 

продукту. 

24. Концепція життєвого циклу товару.  

25. Товарна політика та її складові частини. Міжнародна політика 

цін на товари і послуги. Світові ціни. 

26. Механізм ціноутворення, фактори, що впливають на 

формування ціни. 

27. Етапи розробки цінової стратегії. 

28. Поняття продукту у маркетингу. Міжнародна концепція 

продукту. 

29. Концепція життєвого циклу товару. Товарна політика та її 

складові частини. 

30. Міжнародна політика цін на товари і послуги. Світові ціни.  

31. Розробка та обґрунтування міжнародної збутової політики.  

32. Створення багатоканальної системи збуту на світовому ринку.  

33. Формування системи міжнародного товарообігу. Просування 

товарів на закордонні цільові ринки. 
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34. Елементи міжнародних маркетингових комунікацій. 

35. Стимулювання збуту на міжнародному ринку товарів і послуг. 
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