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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни “Міжнародна реклама” — засвоїти тео-
ретичні засади, конкретні методи і прийоми реклами, можливості за-
стосування їх на міжнародному ринку вітчизняних суб’єктів підпри-
ємництва для формування високого рівня конкурентоспроможності 
їх товарів і послуг у світі. 

Завдання курсу: формування необхідних знань і базових про-
фесійних компетенцій на основі теоретичних положень і практичних 
надбань щодо сучасних форм рекламної діяльності та можливостей 
їх застосування в ринковій діяльності підприємств на міжнародних 
ринках. 

Навчальна дисципліна “Міжнародна реклама” є органічною 
складовою комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого, 
компетентного фахівця-маркетолога, здатного ефективно діяти 
в умовах міжнародного маркетингу. Особливе значення цієї дис-
ципліни полягає в тому, що завдяки здобутим знанням і сформо-
ваним навичкам майбутній фахівець зможе виявити себе як пра-
цівник з випереджальним способом стратегічного мислення, що 
адекватно реагує на зміни маркетингового середовища і здатний 
своєчасно коригувати діяльність підприємницької структури, яка 
діє на міжнародному ринку, застосовує переваги сучасної концепції 
маркетингу і має на меті забезпечення досягнень цілей маркетингу 
та місії підприєм ства на ринку.

Міждисциплінарні зв’язки: “Маркетинг”, “Промисловий марке-
тинг”, “Рекламний менеджмент”, “Маркетингова товарна політика”, 
“Маркетингові дослідження”, “Маркетингова політика комунікацій”, 
“Цінова політика маркетингу”, “Реклама в зовнішньоекономічній 
діяльності”.

Передбачувані форми контролю знань. Засобом перевірки за-
своєних знань за першим змістовим модулем дисципліни є усне опи-
тування, за другим — написання контрольної роботи. Підсумковий 
контроль — залік. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“МІЖНАРОДНА РЕКЛАМА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Міжнародна реклама як засіб 
маркетингової комунікації в умовах глобалізації світової 
економіки

1 Реклама у процесі глобалізації світової економіки

2 Засоби та особливості рекламування товарів і послуг 
на міжнародному ринку

Змістовий модуль ІІ. Організація рекламної діяльності 
на міжнародному ринку

3 Організація рекламної кампанії на зовнішньому ринку

4 Контроль рекламної діяльності суб’єкта міжнародного ринку

ЗМІСТ 
дисципліни

“МІЖНАРОДНА РЕКЛАМА”

Змістовий модуль І. Міжнародна реклама як засіб 
маркетингової комунікації в умовах 
глобалізації світової економіки

Тема 1. Реклама у процесі глобалізації світової економіки
Система міжнародних маркетингових комунікацій і реклама. Міс-

це реклами в підприємницькій діяльності та комплексі міжнародного 
маркетингу суб’єкта підприємництва. Цілі міжнародної реклами та її 
адресати. Рекламний процес у процесі глобалізації світової економіки.

Еволюція реклами у світі. Сучасний ринок реклами зарубіжних 
країн.

Основні проблеми міжнародної реклами: доступність засобів ма-
сової інформації, обсяг витрат, перевірка досягнутих результатів, 
вибір виду реклами.

Література: основна [1; 7; 8; 13; 14];
додаткова [3; 5–8; 12–14; 22–28]
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Тема 2. Засоби та особливості рекламування товарів і послуг
на міжнародному ринку 

Основні ознаки реклами та їх прояв на міжнародних ринках. По-
ширені рішення у сфері міжнародної реклами. Основні види міжна-
родної реклами. 

Підходи та прийоми у рекламуванні на міжнародному ринку.
Вплив позиціювання на вибір засобу рекламування.
Залежність міжнародної рекламної кампанії від моделей поведін-

ки споживачів у різних країнах. Мотивація споживача. Чинник нер-
вового збудження. Знання. Ставлення до реклами. Настрій. Індиві-
дуальні особливості споживача.

Культурні чинники та їх вплив на рекламну діяльність на міжна-
родному ринку. 

Література: основна [2; 3; 5–7; 9; 10; 14];
додаткова [1; 9–12; 15; 18; 20–28]

Змістовий модуль ІІ. Організація рекламної діяльності 
на міжнародному ринку

Тема 3. Організація рекламної кампанії на зовнішньому ринку
Міжнародна рекламна кампанія та етапи її планування. Дослід-

ницький етап: дослідження характеристик товару, вивчення харак-
теристик споживачів і мотивів поведінки покупців. Стратегія плану-
вання реклами. Тактика планування реклами. Створення рекламного 
звернення. Перевірка результатів рекламної кампанії. Складність 
рекламної кампанії в міжнародному масштабі. Основні рішення про 
втілення міжнародної рекламної кампанії.

Стандартизація та модифікація міжнародної рекламної кампанії. 
Переваги та недоліки модифікації рекламної кампанії. Глобальна 
реклама. Переваги та недоліки глобальної реклами.

Інновації в міжнародній рекламній практиці.
Література: основна [2; 4–7; 11; 12; 14];

додаткова [2; 3; 9–15; 18; 20–28]

Тема 4. Контроль рекламної діяльності суб’єкта міжнародного 
ринку

Оцінювання ефективності рекламної діяльності на міжнародному 
ринку. Процес контролю ефективності реклами. Оцінювання реклам-
ної діяльності. Тестування: проміжні та прямі вимірювання. Етапи 
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контролю ефективності реклами. Попереднє оцінювання ефектив-
ності реклами залежно від носія. Вивчення ступеня ймовірності ство-
рення ефективного рекламного звернення. Методи оцінювання ефек-
тивності реклами при попередній апробації рекламного звернення. 

Використання індексів при виборі рекламного звернення. Визна-
чення показників ефективності реклами: додатковий товарообіг під 
впливом реклами, економічна ефективність реклами, рентабельність 
реклами.

Рівні та види контролю рекламної діяльності на міжнародному 
ринку. Основні елементи контролю рекламної діяльності. Специфіч-
ні цілі контролю рекламної діяльності.

Регулювання рекламної діяльності. Об’єкти та суб’єкти регулю-
вання. Правові засади регулювання рекламної діяльності на міжна-
родному ринку. Міжнародний кодекс рекламної практики. Особли-
вості законодавств різних країн про рекламу. Державні установи, що 
регулюють рекламну діяльність у зарубіжних країнах. Реклама та 
консумеризм. Саморегулювання реклами.

Література: основна [1–7; 9–12; 14];
додаткова [2–4; 9; 16; 20–28]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Система міжнародних маркетингових комунікацій та місце в них 
реклами. 

 2. Цілі реклами на міжнародному ринку. 
 3. Адресати реклами фірми та особливості роботи з ними. 
 4. Рекламний процес у міжнародних маркетингових комунікаціях.
 5. Роль і місце міжнародної реклами у процесі глобалізації світової 

економіки. 
 6. Сутність та особливості міжнародної реклами. 
 7. Основні проблеми міжнародної реклами.
 8. Основні ознаки міжнародної реклами. 
 9. Функції міжнародної реклами. 
 10. Основні види міжнародної реклами. 
 11. Вибір виду реклами залежно від етапу життєвого циклу товару 

на міжнародному ринку.
 12. Підходи та прийоми міжнародної рекламної діяльності.
 13. Вплив позиціювання на вибір засобу рекламування на міжнарод-

ному ринку.
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 14. Сучасний ринок реклами зарубіжних країн. 
 15. Основні стратегії вітчизняних рекламодавців на світовому 

ринку.
 16. Етапи планування рекламної кампанії на міжнародному ринку. 
 17. Стратегія і тактика планування міжнародної реклами. 
 18. Створення рекламного звернення для зарубіжного ринку. 
 19. Перевірка результатів міжнародної рекламної кампанії. 
 20. Складність рекламної кампанії на міжнародному ринку. 
 21. Основні рішення у сфері міжнародної реклами.
 22. Стандартизація та модифікація рекламної кампанії на міжнарод-

ному ринку. 
 23. Глобальна реклама: переваги та недоліки.
 24. Залежність міжнародної рекламної кампанії від моделей поведін-

ки споживачів у різних країнах. 
 25. Мотивація споживача на зарубіжному ринку. 
 26. Емоційний вплив реклами. 
 27. Ставлення споживачів різних країн до реклами. 
 28. Абстрактні та матеріальні компоненти культури в різних кра ї-

нах. 
 29. Система цінностей і норм споживачів у різних країнах. 
 30. Вплив національної культури на поведінку споживачів. 
 31. Вплив релігійної культури, етнічної групи, сім’ї, рівня освіти 

споживачів на вибір засобу реклами.
 32. Афро-американська, або “чорна”, культура та фактори, що її ви-

значають. 
 33. Азіатсько-американська культура. 
 34. Латиноамериканська культура. 
 35. Франко-канадська культура. 
 36. Слов’янська культура.
 37. Соціальний статус споживачів у різних країнах. 
 38. Ефективність рекламної діяльності: сутність, види та значення. 
 39. Особливості та безперервність контролю ефективності реклами. 
 40. Оцінювання рекламної діяльності на міжнародному ринку. 
 41. Тестування реклами. 
 42. Етапи контролю ефективності реклами. 
 43. Попереднє оцінювання ефективності різних носіїв реклами. 
 44. Вивчення ступеня ймовірності створення ефективного реклам-

ного звернення. 
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 45. Методи оцінювання ефективності реклами при попередній апро-
бації рекламного звернення. 

 46. Використання індексів при виборі рекламного звернення. 
 47. Методи фізіологічного контролю реклами. 
 48. Методи оцінювання реклами в газетах і журналах. 
 49. Методи складних імітацій. 
 50. Методи постперевірки результатів рекламної кампанії. 
 51. Визначення показників ефективності реклами.
 52. Поняття, рівні та види контролю рекламної діяльності. 
 53. Основні елементи контролю рекламної діяльності на міжнарод-

ному ринку. 
 54. Специфічні цілі контролю рекламної діяльності на міжнародно-

му ринку.
 55. Регулювання рекламної діяльності. 
 56. Правові засади регулювання рекламної діяльності на міжнарод-

ному ринку. 
 57. Міжнародний кодекс рекламної практики. 
 58. Особливості законодавств різних країн про рекламу. 
 59. Державні установи, що регулюють рекламну діяльність у за-

рубіжних країнах.
 60. Саморегулювання в міжнародній рекламі.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета виконання контрольної роботи полягає в поглибленому вив-
ченні конкретних теоретичних положень дисципліни та виявленні 
особливостей їх практичної реалізації в умовах зарубіжного ринку. 

При виконанні контрольної роботи студент повинен самостійно 
знаходити необхідну науково-практичну інформацію; аналізувати 
реальні факти, пов’язані з діяльністю організацій, задіяних у сфері 
рекламування власних товарів чи послуг на зарубіжному ринку; 
викладати власні думки, аргументувати пропозиції та правильно їх 
оформлювати.

Практичну частину контрольної роботи доцільно виконувати 
на прикладі будь-якої фірми — суб’єкта міжнародного ринку з ви-
користанням отриманих від неї даних, що аналізуються в контексті 
вибраної теми. Рекомендується використовувати інструктивні та ме-
тодичні документи, які застосовуються відповідними службами виб-
раної фірми для виконання завдання контрольної роботи.
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При визначенні напрямів рекламування або можливостей від їх 
використання потрібно звертатись до прикладу вибраної фірми і від-
стежити, де і як саме ця діяльність використовувалась.

Контрольна робота повинна мати науковий характер, а тому вико-
нується згідно із загальними вимогами до написання наукових робіт. 
Відповідно вона повинна містити:

1. Зміст.
2. Вступ (1–2 сторінки).
3. Теоретична частина (6–10 сторінок).
4. Аналітична частина (аналіз реального стану проблеми, зазначе-

ної в темі роботи) (6–10 сторінок).
5. Рекомендаційна частина (висування пропозицій щодо поліп-

шення виявленої проблемної ситуації) (6–10 сторінок).
6. Висновки.
7. Список використаної літератури та інших інформаційних дже-

рел (щонайменше 10 назв).
8. Додатки (за потреби).
У змісті роботи виписується план роботи із зазначенням сторінок, 

на яких розміщуються окремі його пункти.
У вступі необхідно визначити актуальність теми вибраної конт-

рольної роботи в сучасних умовах.
Теоретичну частину виконують у вигляді реферату, узагальнивши 

матеріали різних джерел. Слід висвітлити сутність, основні поняття 
та положення теми.

В аналітичній частині необхідно показати вміння аналізувати 
ринкову ситуацію, використовуючи приклади функціонуючих під-
приємницьких структур у процесі рекламування товарів або послуг 
на міжнародних ринках, виявляти переваги та недоліки застосовува-
них підходів і стратегічних рішень, здійснювати порівняльний аналіз 
діяльності кількох організацій.

Рекомендаційна частина повинна містити чітко сформульоване 
ставлення студента до проблеми, що розглядається в контрольній ро-
боті. Вибрану позицію слід підкріплювати розрахунковими матеріа-
лами, аналізом ризиків, конкурентного середовища, прихильності 
споживачів, прогнозами продажів у майбутніх періодах.

Загальний обсяг роботи —до 30 сторінок друкованого тексту, па-
пір формату А4. Рекомендований шрифт — Times New Roman, розмір 
шрифту — 14, інтервал між рядками — 1,5. 
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Тему роботи студент погоджує з викладачем (науковим керівни-
ком) за наведеним переліком. 

Студент може вибрати іншу тему, обґрунтувавши її та погодивши 
з викладачем. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Аналіз маркетингової інформації та використання його резуль-
татів у міжнародній рекламі.

 2. Бренд як запорука успішної рекламної комунікації на міжнарод-
ному ринку.

 3. Вітчизняний товаровиробник (сервісна фірма) як суб’єкт міжна-
родного рекламного ринку. 

 4. Диференційований маркетинг і рекламування в його межах на 
за рубіжному ринку.

 5. Добір цільової аудиторії зарубіжного ринку для рекламування 
товарів або послуг.

 6. Завдання, функції міжнародної реклами та її основні принципи.
 7. Контроль рекламної діяльності в зарубіжних країнах.
 8. Концентрований маркетинг і особливості комунікацій у його ме-

жах на зарубіжному ринку.
 9. Маркетингові дослідження рекламного ринку зарубіжних країн.
 10. Маркетингові дослідження споживчих вподобань наявних і по-

тенційних покупців зарубіжної країни.
 11. Масова міжнародна реклама: можливості реалізації, переваги та 

недоліки.
 12. Особливості виникнення та розвитку глобальних торгових ма-

рок. 
 13. Особливості рекламування послуг на міжнародному ринку.
 14. Особливості рекламування споживчих товарів на міжнародному 

ринку.
 15. Особливості рекламування товарів виробничого призначення на 

міжнародному ринку.
 16. Особливості формування попиту на вітчизняні товари та послу-

ги на міжнародному ринку. 
 17. Оцінювання етнічного середовища у процесі формування рек-

ламної стратегії на зарубіжному ринку.
 18. Оцінювання культурного середовища у процесі формування рек-

ламної стратегії на зарубіжному ринку.
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 19. Планування рекламної діяльності на зарубіжних ринках.
 20. Позиціювання національних продуктів засобами міжнародної 

реклами. 
 21. Реклама на міжнародних спортивних змаганнях.
 22. Реклама на міжнародному ринку як засіб формування позитив-

ного іміджу вітчизняного суб’єкта підприємництва. 
 23. Рекламні та інші комунікаційні заходи на міжнародних вистав-

ках.
 24. Рекламування культурно-просвітницьких заходів на зарубіжних 

ринках.
 25. Ринок міжнародних засобів масової інформації та основні його 

характеристики.
 26. Розробка та перевірка рекламної концепції на міжнародному 

ринку.
 27. Спонсорство як елемент маркетингової комунікації на міжна-

родному ринку.
 28. Створення реклами для конкретного зарубіжного ринку.
 29. Сутність і передумови розвитку міжнародної реклами.
 30. Тестування рекламної кампанії на міжнародному ринку.
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