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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та 

практичних навичок студентів у питаннях міжнародного менеджменту. 

 

2. Завдання: дослідження сутності міжнародного бізнесу, міжнародного менеджменту та їх 

середовища; вивчення форм і напрямків міжнародного менеджменту; аналіз особливостей 

формування стратегії міжнародних корпорацій; визначення категорії управлінське рішення та 

факторів, які на нього впливають; дослідження засобів формування кадрового потенціалу 

міжнародних корпорації та методів управління ним; вивчення особливостей управління 

зовнішньою торгівлею та експортом інвестицій в рамках міжнародних корпорацій; аналіз етапів 

формування глобального менеджменту. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

основ менеджменту міжнародних компаній; 

змісту та структури системи менеджменту міжнародних компаній;  

принципів організації міжнародної економічної діяльності підприємства; 

методів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища міжнародного підприємства ;  

інструментів і засобів менеджменту міжнародних компаній за сферами та напрмами 

діяльності. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати фактори та показники конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу; 

уміння аналізувати і визначати рівень впливу середовища міжнародного менеджменту;  

уміння проводити стратегічну сегментацію;  

уміння визначати стратегічні зони господарювання на основі оцінки їх привабливості;  

уміння проводити аналіз стратегічних позицій підприємства;  

уміння формулювати місію міжнародної компанії;  

уміння визначати стратегії розвитку міжнародної компанії. 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з  міжнародними компаніями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства; 

  при плануванні зовнішньоекономічної діяльності. 



5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту. 

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту. 

Тема 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях. 

Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях. 

Тема 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій. 

Тема 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 

Тема 7. Управління і комунікації в міжнародних корпораціях. 

Тема 8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій. 

Тема 9. Технологічна політика міжнародної корпорації. 

Тема 10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій. 

Тема 11. Торговельні операції міжнародних корпорацій. 

Тема 12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій. 

Тема 13. Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. 

Тема 14. Становлення глобального менеджменту. 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

 

 

 

  


