
1. Назва модуля: Міжнародний маркетинг
2. Код модуля: МУБ_6_ФП. 11_4
3. Тип модуля: обов`язковий
4. Семестр: 7
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4 );

аудиторні години — 60 (лекцій — 30, практичних занять - 30) 
6. Лектор: Танасійчук Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, викладач

кафедри маркетингу та управління бізнесом. 
7. Результати навчання:

 У результаті вивчення модуля студент повинен: 
        знати: сутності й форм міжнародного маркетингу, методи дослідження 

економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища маркетингової 
діяльності; міжнародний маркетинг як методологію ринкової діяльності, його 
принципи, функції, засоби, методи та організацію. 

 уміти: застосовувати методичні засади проведення міжнародних 
маркетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків; 
обґрунтувати моделі виходу фірм на зарубіжні ринки; формувати ефективний 
міжнародний маркетинговий комплекс. 

8. Спосіб навчання: аудиторські заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:

 пререквізити: маркетингові комунікації 
 кореквізити: митна логістика 
10. Зміст модуля:

       Теоретичні засади міжнародного маркетингу. Форми міжнародного маркетингу. 
Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект. Соціально-культурне 
середовище міжнародного маркетингу. Політико-правове середовище міжнародного 
маркетингу. Міжнародні маркетингові дослідження. Стратегії сегментації та 
позиціонування в міжнародному маркетингу. Вибір закордонних ринків. Моделі 
виходу фірми на зовнішній ринок. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна 
політика. Міжнародні канали розподілу. Міжнародні маркетингові комунікації. 
Міжнародна цінова політика. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного 
маркетингу.  

11. Рекомендована література:
1. Чирва О.Г. Міжнародний маркетинг: Підручник / О.Г. Чирва — К.: ПП

Жовтий О.О., Умань - 2011 — 158 с. 
2. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: Підручник / П.О. Черномаз - К.:

Академвидав., 2010 – 270 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна

робота. 
13. Методи та критерії оцінювання:

       -  поточний контроль (20%): письмові роботи з практичних робіт, усне 
опитування, тестування; 

 - підсумковий контроль (80 %, залік): контрольна робота, теоретичні  питання. 
14. Мова навчання: українська



 
 
         1. Name of module: International Marketing 
         2. The unit code: МТУБ_6_ПФ. 11 
         3. Type of module: selective 
         4. Semester: 7 
         5. The volume of the module: total hours - 120 (ECTS credits - 4); 
contact hours - 60 (lectures - 30, practical classes - 30) 
          6. Lecturer: Tanasiichuk Julia, PhD, lecturer in marketing and business 
management. 
         7. Learning outcomes: 
          Following the completion of the module the student should: 
          know: the nature and forms of international marketing, research methods for 
economic, social, cultural, political and legal environment of marketing activities; 
international marketing methodology as market activity, its principles, functions, means, 
methods and organization. 
    be able to: apply methodological principles of international marketing research, 
segmentation of the world market and selecting target markets; companies justify the 
model output to foreign markets; to form an effective international marketing complex. 
           8. Mode of delivery: audit classes. 
           9. Necessary preliminary and co-requisites: 
           prerekvizyty: managing demand. 
           korekvizyty: marketing industrial enterprise. 
          10. Course contents: 
          The theoretical basis of international marketing. Forms of international marketing. 
International marketing environment: the economic aspect. Socio-cultural environment of 
international marketing. Political and legal environment of international marketing. 
International market research. Segmentation and positioning strategies in international 
marketing. The choice of foreign markets. Models out of the company to foreign markets. 
International marketing mix: product policy. International distribution channels. 
International marketing communications. International pricing policy. Current issues and 
trends in international marketing. 
            11. Suggested Reading: 

 1.  Чирва О.Г. Міжнародний маркетинг: Підручник / О.Г. Чирва — К.: ПП 
Жовтий О.О., Умань - 2011 — 158 с. 
            2. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: Підручник / П.О. Черномаз - К.: 
Академвидав., 2010 – 270 с. 
             12. Methods of study: lectures, workshops, independent work. 
             13. Methods and criteria: 
             - Current control (20%): written work on practical work, oral examination, testing; 
             - Final assessment (80% test): test theoretical question. 
             14. Language of instruction: Ukrainian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
       1. Название модуля: Международный маркетинг 
        2. Код модуля: МТУБ_6_ПФ. 11 
        3. Тип модуля: выборочный 
        4. Семестр: 7 
        5. Объем модуля: общее количество часов - 120 (кредитов ЕКТС - 4); 
аудиторные часы - 60 (лекций - 30, практических занятий - 30) 
   6. Лектор: Танасийчук Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры маркетинга и управления бизнесом. 
        7. Результаты обучения: 
        В результате изучения модуля студент должен: 
    знать: сущности и форм международного маркетинга, методы исследования 
экономического, социально-культурного, политико-правовой среды маркетинговой 
деятельности; международный маркетинг как методологию рыночной деятельности, 
его принципы, функции, средства, методы и организацию. 
      уметь: применять методические основы проведения маркетинговых 
исследований, сегментации мирового рынка и выбора целевых рынков; обосновать 
модели выхода фирм на зарубежные рынки; формировать эффективный 
международный маркетинговый комплекс. 
          8. Способ обучения: аудиторские занятия. 
          9. Необходимые предварительные и сопутствующие модули: 
           пререквизиты: управление спросом. 
           кореквизиты: маркетинг промышленного предприятия. 
          10. Содержание модуля: 
          Теоретические основы маркетинга. Формы маркетинга. Международное 
маркетинговое среда: экономический аспект. Социально-культурная среда 
маркетинга. Политико-правовая среда маркетинга. Международные маркетинговые 
исследования. Стратегии сегментации и позиционирования в международном 
маркетинге. Выбор зарубежных рынков. Модели выхода фирмы на внешний рынок. 
Международный маркетинговый комплекс: товарная политика. Международные 
каналы распределения. Международные маркетинговые коммуникации. 
Международная ценовая политика. Современные проблемы и тенденции развития 
маркетинга. 
          11. Рекомендуемая литература: 
          1.  Чирва О.Г. Международный маркетинг: учебник / О.Г. Чирва — К.: ПП 
Жовтий О.О., Умань - 2011 — 158 с. 
          2. Черномаз П.О. Международный маркетинг: учебник / П.О. Черномаз - К.: 
Академвидав., 2010 – 270 с. 
         12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
       13. Методы и критерии оценки: 
       - текущий контроль (20%): письменные работы с практических работ, устный 
опрос, тестирование; 
        - итоговый контроль (80%, зачет): контрольная работа, теоретические вопросы. 
          14. Язык обучения: украинский 


