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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

07 – Управління та 

адміністрування 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

075 - Маркетинг 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин – 180 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7,25 

Освітній ступінь: 

магістр  

32 год. 18 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116 год. 154 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,55 

для заочної форми навчання – 0,17 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни “Міжнародний маркетинг” є опанування 

студентами теоретичних основ і практичних методів міжнародного маркетингу 

для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на світовому ринку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжнародний маркетинг” є: 

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, обгрунтування моделей 

виходу підприємств на зарубіжні ринки, формування ефективного міжнародного 

маркетингового комплексу. 

Велике значення надається оволодінню магістрантами практичних навичок 

по застосуванню елементів міжнародного маркетингу на практиці. 

Теоретико-практичною основою вивчення курсу є наступні навчальні 

дисципліни: „Міжнародна економіка”, „Маркетинг” (загальний курс), 

„Маркетингове ціноутворення”, „Маркетингова товарна політика”, 

„Маркетингова політика комунікацій”, „Маркетингова політика розподілу”, 

„Логістика”. Вивчення основ зовнішньоекономічної діяльності компаній також 

сприяє засвоєнню матеріалу цього курсу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

–  понятійно-категоріальний апарат та інструментарій міжнародного маркетингу; 

–  тенденції та особливості сучасного етапу розвитку світового ринку, які 

впливають на ухвалення ефективних управлінських рішень у сфері міжнародного 

маркетингу; 

–  специфіку управління міжнародним маркетингом; 
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–  методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки на 

міжнародному ринку; 

– сутність стратегічних і тактичних рішень підприємства у сфері 

міжнародного маркетингу; 

– основні характеристики ринків в міжнародному маркетингу; 

– переваги роботи на міжнародному ринку; 

– суть і роль міжнародного маркетингу в розвитку світової економіки; 

– поняття і основні елементи міжнародного маркетингу; 

– сучасне середовище міжнародного маркетингу: правове, політичне 

економічн, соціокультурне середовище та інформаційно-технологічне 

середовище; 

– труднощі виходу на міжнародні ринки; 

– особливості міжнародної маркетингової інформації; 

– особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень; 

– міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність; 

– методологічні підходи до аналізу конкурентоспроможності економічних 

об’єктів різного рівня (окремих галузей, компаній, товарів); 

– які фактори міжнародного маркетингового середовища впливають на 

зовнішньоекономічну діяльність компанії; 

– оцінювати конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку; 

– стратегії виходу на закордонні ринки залежно від цілей 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– сутність сегментації цільових зарубіжних ринків і позиціонування товарів; 

– особливості реалізації товарної політики на закордонних ринках; 

– ключові тенденції міжнародної політики цін на товари і послуги; 

– методи розподілу товарів і послуг на зовнішньому ринку; 

– механізм просування товарів і послуг на зарубіжні цільові ринки; 

– нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює міжнародну 

маркетингову діяльність. 
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вміти: 

– 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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3. Програма навчальної дисципліни „Міжнародний маркетинг” 
 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу 

 

Тема 1. Сутність та роль міжнародного маркетингу в розвитку світової 

економіки 

 

Поняття та концепції міжнаробного 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. 

 

Тема 2. Сучасне середовище міжнародного маркетингу 

 

Сутність та особливості міжнародного маркетингового середовища. 

Характеристика складових міжнародного маркетингового середовища, а саме: 

правового, політичного, економічного, соціально-культурного та географічного 

середовищ. Ключові проблеми прийняття рішень в області міжнародного 

маркетингу.  Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу і його роль в 

процесі інтернаціоналізації діяльності компанії. Суть поняття „соціокультурне 

середовище” міжнародного маркетингу. Основні елементи соціокультурного 

середовища міжнародногомаркетингу. Облік основних елементів економічного 

середовища при плануванні міжнародного маркетингу. Сутність та місце 

міжнародного аналізу поведінки споживачів в міжнародному маркетингу. 
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Тема 3. Міжнародна маркетингова інформація та  маркетингові дослідження 

на зовнішніх ринках 

 

Сутність міжнародних маркетингових досліджень. Маркетингова інформація 

на зарубіжнх ринкх. 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. 

 

Тема 4. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність 

 

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. 

 

Тема 5. Міжнародна конкурентоспроможність компаній 

 

Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності компанії на 

міжнародному ринку. Методи зміцнення положення компанії на ринку. 

Визначення конкурентоспроможності компанії. Аналітична оцінка стану 

конкурентного середовища компанії. Розрахунок технічного та економічного 

рівня конкурентоспроможності виробу. Оцінка конкурентних можливостей 
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компанії. Основні види конкурентних переваг компаній. Зміст конкурентної 

стратегії окремих компаній при виході на світовий ринок товарів і послуг. 

Основні показники оцінки конкурентоспроможності компаній-виробників. 

 

Змістовий модуль 2. Стратегія і тактика міжнародного маркетингу 

 

Тема 6. Конкурентний товар – основа успішного впровадження на 

світовий ринок 

Конкурентоспроможність товару. Умови конкурентоспроможності. 

Методологія оцінки конкурентоспроможності: технічні і економічні параметри. 

Основні стратегії підвищення конкурентоспроможності товару на світовому 

ринку.  

 

Тема 7. Сегмнтування цільових закордонних ринків і 

позиціонування товарів 

 

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. 

 

Тема 8. Міжнародний комплекс маркетингу 

 

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. 
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Чинники, що впливають на формування цін. Види цін світового ринку. Цінові 

стратегії виходу компаній на світовий ринок. Етапи розробки цінової стратегії. 

 

 

Тема 9. Методи поширення товарів і послуг на зовнішньому ринку 

 

Розробка та обґрунтування міжнародної збутової політики. Створення 

багатоканальної системи збуту на світовому ринку. Формування системи 

міжнародного товарообігу. Просування товарів на закордонні цільові ринки. 

Елементи міжнародних маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту на 

міжнародному ринку товарів і послуг. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу  
Тема 1. Сутність та роль 

міжнародного маркетингу в 

розвитку світової економіки 

22 4 4   14 21 2 1   18 

Тема 2. Сучасне середовище 

міжнародного маркетингу 
22 4 4   14 21 2 1   18 

Тема 3. Міжнародна 

маркетингова інформація та  

маркетингові дослідження на 

зовнішніх ринках 

22 4 4   14 21 2 1   18 

Тема 4. Міжнародна 

конкуренція та 

конкурентоспроможність 

22 4 

 

4 

 

  14 21 2 1   18 

Тема 5. Міжнародна 

конкурентоспроможність 

компаній 

22 4 4   14 21 2 1   18 

Разом за модулем 1  110 20 20   70 105 10 5   90 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Стратегія і тактика міжнародного маркетингу 
Тема 6. Конкурентний товар 

– основа успішного 

впровадження на світовий 

ринок 

24 4 4   16 19 2 1   16 

Тема 7. Сегментування 

цільових закордонних ринків 

і позиціонування товарів 

23 4 4   15 19 2 1   16 

Тема 8. Міжнародний 

комплекс маркетингу 
12 2 2   8 18,5 2 0,5   16 

Тема 9. Методи поширення 

товарів і послуг на 

зовнішньому ринку 

11 2 2   7 18,5 2 0,5   16 

Разом за модулем 2 70 12 12   46 75 8 3   64 

Усього годин  180 32 32   116 180 18 8   154 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність та роль міжнародного маркетингу в 

розвитку світової економіки 

4 

2 Тема 2. Сучасне середовище міжнародного маркетингу 4 

3 Тема 3. Міжнародна маркетингова інформація та  

маркетингові дослідження на зовнішніх ринках 

4 

4 

 

Тема 4. Міжнародна конкуренція та 

конкурентоспроможність 

4 

 

5 Тема 5. Міжнародна конкурентоспроможність компаній 4 

6 Тема 6. Конкурентний товар — основа успішного 

впровадження на світовий ринок 

4 

7 Тема 7. Сегментування цільових закордонних ринків і 

позиціонування товарів 

4 

8 Тема 8. Міжнародний комплекс маркетингу 2 

9 Тема 9. Методи поширення товарів і послуг на 

зовнішньому ринку 

2 

 Всього 32 

 

 

                                                                                         6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність та роль міжнародного маркетингу в 

розвитку світової економіки 

14 

2 Тема 2. Сучасне середовище міжнародного маркетингу 14 

3 Тема 3. Міжнародна маркетингова інформація та  

маркетингові дослідження на зовнішніх ринках 

14 

4 Тема 4. Міжнародна конкуренція та 

конкурентоспроможність 

14 

5 Тема 5. Міжнародна конкурентоспроможність компаній  14 

6 Тема 6. Конкурентний товар — основа успішного 

впровадження на світовий ринок 

16 

7 Тема 7. Сегментування цільових закордонних ринків і 

позиціонування товарів 

15 

8 Тема 8. Міжнародний комплекс маркетингу 8 

9 Тема 9. Методи поширення товарів і послуг на 

зовнішньому ринку 

7 

 Разом  116 
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7. Методи навчання 

 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинг” є:   

– метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

– метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних 

навичок  (практичні заняття); 

– метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 

модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

– метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення ситуативних вправ, написання рефератів на 

підставі самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел 

інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення 

базових знань, необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота); 

– методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота). 

 

 
8. Методи контролю 

 

При викладанні дисципліни “Міжнародний маркетинг” використовуються 

такі методи контролю: 

– Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня підготовленості студента 

до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 

тестування. 

– Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі іспиту.  

 

Поточний контроль: 

 

1) 20 балів нараховується за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському занятті 

шляхом усного і письмового опитування;  

– за активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та виконання 

домашніх і самостійних завдань, за підготовлені доповіді та грунтовні 

доповнення. 

Оцінювання відбувається за наступною бальною шкалою: 

від “1” до “5” балів – позитивна оцінка; 

“2” бали – негативна оцінка (неготовий(а)). 

2) 10 балів – за захист та оформлення реферату: (з них: 5 балів – за 

захист, 5 балів – за виклад змісту і оформлення). 
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Можливі додаткові бали: 

+1, +2 бали – за активність на занятті: доповнення, ініціативність, самостійну 

роботу. 

 

За поточний контроль студент може набрати до 30 балів. 

 

Проміжний контроль: 

 

2 змістові модулі (контрольна перевірка знань студентів – модулю 1 та 

модулю 2). Час, відведений на написання одного модуля, не більше 40 хвилин, 

кількість завдань контрольного тестування по 1 і 2–му модулях – 8 (2 бали), 3 

визначення понять (3 бали) і одне описове питання (5 балів). За один модуль 

студент може набрати максимально 10 балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

Підсумковий контроль – іспит.  

У кінцевому підсумку студент може набрати 100 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної дисципліни, 

яка завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 

балів.  

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 

Усього 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 

2 

 

50 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

25 25 
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1.Дзямулич О. С. Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни “Міжнародний маркетинг” для студентів VI курсу спеціальності 

“Маркетинг” / О. С. Дзямулич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 16с. 

2. Дзямулич О. С. Методичні рекомендації і завдання для проведення 

семінарських занять з дисципліни “Міжнародний маркетинг” для студентів VI 

курсу спеціальності “Маркетинг” / О. С. Дзямулич. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. – 20с. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Чумаченко Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичний посібник. 

– Вид. 3-е,перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний 

заклад «Національний гірничий університет», 2012. – 210с. 

2. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг Навч. посібник. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 148с. 

3. Козак Ю.Г. Міжнародний маркетинг. – Навч. посібник: / За ред. Ю. Козака, 

С. Смичка, І. Літовченко – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 294с. 

4. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг: Підручник / За ред. А. А. Мазаракі. 

– К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. – 306с. 

5. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. 

– 120с. 

 

Допоміжна 
   

1. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Д. Основы маркетинга. – 2-е 
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европ. изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 944с. 

2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в 

умовах маркетингової орієнтації: Навч. посібник для вищих навч. закладів. –

К.:Професіонал, 2004. – 154с. 

3. Бевз О.П., Скотнікова М.М, Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи 

біржової торгівлі: Навч. посібник / Київський національний торговельно-

економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 155с. 

4. Бєлявцев М.І., Петренко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: 

Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 332 с. 

5. Беднарчук М.С., Полікарпов І.С. Біржові товари / Укоопспілка; Львівська 

комерційна академія. – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 

279с. 

6. Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Іваннікова Н. А., Слабко Я. Я. Основи 

ціноутворення: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Кондор, 

2007. – 251 с. 

7. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 

268 с. 

8.   Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закл. України всіх форм навч. напряму «Економіка і підприємництво» 

(менеджмент) / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л. : Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 147с. 

9. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова 

політика: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за 

напрямами «Економіка і підприємництво», «Торгівля». – К.: КНТЕУ, 2006. –130с. 

10. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: 

Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 

152 с. 

11. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських 

підприємств / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Знання, 

2007. – 446 с. 

12. Кириченко О.А. Менедмжент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. 

посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с. 

13. Котлер Ф. Маркетинг  4.0.  Від  традиційного  до  цифрового  /  Філіп  

Котлер, Гермаван  Катарджая,  Їван  Сетьяван;  пер.  з  англ.  К.  Куницької  та О. 

Замаєвої. — К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. — 208 с. 

14. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 

Франка, 2013. – 450с. 

15. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Т. М. Міжнародний маркетинг: 

Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський держ. торговельно- економічний 

ун-т. – К., 2000. – 306с. 

16. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. 

Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 

— 200с. 

17. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний 

маркетинг: Навч. посібник / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : ВІК, 
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2004. – 235с. 

18. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 

454 с. 

19. Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В., Заруба В. Я., 

Каніщенко О. Л. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна (ред.). – К.: Знання, 

2009. – 1071с. 

20. Траут Д. Маркетингові війни / Д. Траут, Е. Райс., 2006. – 256 с. – 

(Companion Group) 

21. Чаюн Т.І. Міжанродний маркетинг: Опорний конспект лекцій / Київський 

нац. торговельно-економічний ун-т. – К.: 2005. – 78 с.  

22. Черномаз П. А. Международный маркетинг: теория, методология, 

практика: Учеб. пособие для студ. спец. “Маркетинг” и “Международный 

маркетинг”/ Харьковский ун-т управления / А.П. Голиков (ред.). – Х., 2000. – 

144с. 

23. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-

технології / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 400с. 

24. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : 

КНЕУ, 2005. – 236с. 

25. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: 

Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний 

економічний ун-т – К. : КНЕУ, 2003. – 255 с. 

 

Інформаційні ресурси: 
 

1. Бібліотека імені  В. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]– Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Офіційна Інтернет-сторінка Української асоціації Маркетингу. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://uam.in.ua/ukr. 

4. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

з: http://www.icps.kiev.ua; 

5. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу з: http://www.ief.org.ua; 

6. Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.studymarketing.in.ua/students/ 

mpdraft/MPC_2014.html. 

7. Український професійний журнал “Маркетинг і реклама” [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу з: http://www.mr.com.ua. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://uam.in.ua/ukr
http://www.studymarketing.in.ua/

