
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Маркетинг в міжнародному бізнесі 

вибіркова дисципліна  

цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки                                 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Маркетинг в міжнародному бізнесі» є 

сучасна філософія ведення бізнесу, що вивчає можливості задоволення потреб 

зарубіжних ринків у процесі міжнародної маркетингової діяльності. Освоєння 

нових ринків, у тому числі зарубіжних, є однією із ключових передумов 

стабільності і розвитку бізнесу та зобов'язує до пізнання і врахування у діловій 

поведінці їх політичної, економічної, соціально-культурної специфіки, 

особливостей конкуренції в кожній країні.  

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань і набуття 

практичних навичок у галузі міжнародного маркетингу, підготовка економіста 

міжнародного профілю, який буде володіти вміннями кваліфіковано 

досліджувати міжнародне ділове середовище, цільові ринки, обирати 

ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику, що є важливою 

умовою здійснення успішної зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Основні завдання 
 

- вивчення сутності й характерних особливостей форм міжнародного 

маркетингу, методів дослідження економічного, соціально-культурного, 

політико-правового середовища маркетингової діяльності;  

- засвоєння методичних засад проведення маркетингових досліджень, 

сегментації світового ринку та вибору цільових ринків; 

- обґрунтування моделей виходу фірм на закордонні ринки, формування 

ефективного міжнародного маркетингового комплексу. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

Вибіркова дисципліна «Маркетинг в міжнародному бізнесі» органічно 

пов'язана з такими дисциплінами, як «Макроекономіка», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Міжнародне економічне право», 

«Міжнародна економічна діяльність України», «Європейська інтеграція і 

глобальні проблеми сучасності», «Економіка у європейській інтеграції», 

«Глобальна економіка»  та іншими дисциплінами, які забезпечують 

загальноекономічну та професійно-практичну підготовку фахівців.  

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки студентів, за якого вони повинні: 

а) знати: 



- методи вивчення економічного, соціально-культурного, політико-

правового середовища зарубіжних ринків; 

- підходи до вибору зарубіжних ринків та стратегії виходу на них; 

- методики проведення міжнародного маркетингового дослідження та 

сегментації світового ринку; 

- інструменти, методи та прийоми міжнародного маркетингового 

комплексу. 

б) уміти: 

- використовувати систему знань про маркетинг в міжнародному бізнесі 

для вирішення практичних завдань, пов'язаних з діяльністю 

підприємств та організацій; 

- здійснювати аналітичні дослідження, необхідні для підвищення 

ефективності діяльності підприємств та організацій на міжнародному 

ринку; 

- аналізувати сучасні проблеми у сфері міжнародного маркетингу та 

прогнозувати тенденції його розвитку. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Маркетинг у міжнародному бізнесі: загальний огляд.  

Тема 2. Міжнародне економічне  та політико-правове середовище 

маркетингу. 

Тема 3. Міжнародне соціально-культурне середовище маркетингу. 

Тема 4. Міжнародні маркетингові дослідження. 

Тема 5. Сегментація світового ринку 

Тема 6. Вибір зарубіжних ринків. 

Тема 7. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок. 

Тема 8. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика. 

Тема 9. Міжнародні канали розподілу та маркетингові комунікації. 

Тема 10. Міжнародна цінова політика. 

Тема 11. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності 

українських підприємств. 

Тема 12. Методи системного управління міжнародним маркетингом. 

 
 

• Кафедра – кафедра економічної теорії  

• Мова викладання – українська 

• Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

• Форма підсумкового контролю - залік 

• Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - доц. Пікулик О.І. 
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