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Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики маркетингу у 
глобальній підприємницькій діяльності. 

Дисципліна «Глобальні маркетингові стратегії» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Політологія», «Історія економіки і економічної думки», «Міжнародні економічні 
відносини», «Облік і аналіз ЗЕД», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Основи 
науково-аналітичних досліджень». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисципліни «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати професійні уявлення про категорії, 
поняття та механізм розвитку світогосподарських зв'язків з урахуванням специфіки 
реалізації міжнародних економічних відносин між окремими країнами, групами 
країн, регіонами світу, об'єднаннями, фірмами та організаціями; здатність визначати 
геоекономічні стратегії країн та їх регіональні економічні пріоритети, аналізувати 
моделі розвитку національних економік та визначати їх роль у сучасній 
світогосподарській системі; здатність використовувати професійно-профільовані та 
фундаментальні знання для організації процесів у сфері міжнародних економічних 
відносин на різних рівнях управління. 

Програмні результати навчання: 
знати: підходи до застосовування економічної інформації в професійній діяльності 
на межі предметних галузей; закономірності та тенденції новітнього розвитку 
світового господарства та феномену нової економіки з урахуванням процесів 
інтелектуалізації, інформатизацію та науково-технологічного обміну; виконувати 
необхідні розрахунки для складання прогнозів, обґрунтування результатів та 
розробки рішень 
вміти: виконувати необхідні розрахунки для складання прогнозів, обґрунтування 
результатів та розробки рішень; складати та систематизувати ділові папери та типові 
у професійній діяльності документи; аналізувати та прогнозувати економічні 
наслідки у галузі міжнародних економічних відносин; аналізувати задачі професійної 
діяльності та визначати оптимальні шляхи їх вирішення; застосовувати методи та 
використовувати інструменти для регулювання процесів у галузі міжнародних 
економічних відносин; визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні 
економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів та 
безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин в контексті глобальних 
проблем людства і асиметричності розподілу світових ресурсів; аналізувати задачі 
професійної діяльності, визначати оптимальні шляхи їх вирішення та знати підходи 
до застосовування економічної інформації в професійній діяльності на межі 
предметних галузей; застосовувати методи та використовувати інструменти для 
регулювання процесів у галузі міжнародних економічних відносин. 
володіти: комунікативними навичками для спілкування в національному та 
іншомовному середовищах з фахівцями щодо проблем міжнародних економічних 
відносин; діяти соціально відповідально та свідомо.  

Зміст навчальної дисципліни: Основи міжнародного маркетингу. Основи 
розробки глобальної маркетингової стратегії. Види глобальних маркетингових 



стратегій. SWOT аналіз. Модель ВСG, Матриця GЕ/МсКіnsey. ЕТОР-аналіз, SРАСЕ-
аналіз, PIMS-аналіз, GAP- аналіз. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 


