
НАВЧАЛЬНА  ДИСЦИПЛІНА
“МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ” 

ступінь: магістр



полягає у поглиблені і розширені
теоретичних знань з міжнародного
маркетингу, формування
компетентностей щодо управління
суб’єктами маркетингу у міжнародному
середовищі, вироблення вмінь і навичок
з організації, методології, інструментарію
управління у галузі маркетингової
діяльності підприємств у глобальному
середовищі.

Мета дисципліни:



набуття теоретичної і практичної підготовки здобувачів ВО у
сфері міжнародного маркетингу;
формуванні вмінь та навичок: використання теоретичних
засад та форм міжнародного маркетингу, дослідження
напрямів аналізу міжнародного маркетингового середовища;
аналізу вибору закордонних ринків та моделей виходу фірми
на зовнішній ринок; визначення товарної та цінової політики
в системі міжнародного маркетингу;
оцінки міжнародних маркетингових каналів розподілу;
визначення товарних стратегій підприємства;
дослідження міжнародних маркетингових комунікацій;
аналізу сучасних проблем та тенденцій розвитку
міжнародного маркетингу;
аналізу стратегічної сегментації у міжнародному маркетингу.

Завдання дисципліни:



здатність до проведення самостійних досліджень та
інтерпритації їх результатів у сфері міжнародного маркетингу;
здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації;
здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та
їхні позиції на світових ринках;
здатність обирати й аналізувати маркетингову стратегію
ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації із врахуванням
міжфункціональних зв’язків;
здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління
маркетинговою діяльністю ринкового суб'єкта на рівні
організації, підрозділу, групи, мережі. 
здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового
суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування;

 
 

Компетенції, набуті в результаті 
вивчення дисципліни:



знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 
принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу;
вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в 
теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних 
цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта;
розуміти сутність та особливості застосування 
маркетингових інструментів у процесі прийняття 
маркетингових рішень;
обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового 
суб’єкта із  застосуванням сучасних управлінських 
принципів, підходів, методів, прийомів;
формувати маркетингову систему взаємодії, будувати 
довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами 
ринку.

Внаслідок вивчення дисципліни здобувач 
вищої освіти повинен вміти:



Тема 1. Теоретичні засади та форми міжнародного маркетингу 
Тема 2. Напрями аналізу міжнародного маркетингового 
середовища 
Тема 3. Міжнародні маркетингові дослідження. Стратегічна 
сегментація у міжнародному маркетингу 
Тема 4. Вибір закордонних ринків та моделі виходу фірми на 
зовнішній ринок 
Тема 5. Товарна політика в системі міжнародного маркетингу 
Тема 6. Міжнародні маркетингові канали розподілу 
Тема 7. Міжнародна цінова політика 
Тема 8. Міжнародні маркетингові комунікації
Тема 9. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного 
маркетингу.

Перелік тем, що будуть розглянуті на дисципліні:



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


