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ВИКЛАДАЧІ 
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Досвід роботи – 18 років.  
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій з актуальних проблем економіки та управління.  
Провідний лектор з дисциплін: «Управління інноваціями», «Міжнародний менеджмент», «Методи прийняття управлінських рішень», 
«Державне та регіональне управління». 
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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Мікро- та макроекономіка. 2. Менеджмент. 3. Управління персоналом. 4. Міжнародна економіка. 

Освітні компоненти для яких є базовою Кваліфікаційна робота бакалавра 

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, син-

тезу.  

ЗК8. Навички використання  інформаційних і комуніка-

ційних  

технологій.  
ЗК13. Цінування та повага  різноманітності та мульти-
культурності. 

СК1. Здатність визначати та описувати  характеристики організації.  
СК2 Здатність аналізувати результати  діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зов-
нішнього та внутрішнього середовища. 
СК5. Здатність управляти організацією та її  підрозділами через реалізацію функцій менеджменту 
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
СК7. Здатність обирати та використовувати  сучасний інструментарій менеджменту. 
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал орга-
нізації. 
СК11. Здатність створювати та організовувати  ефективні комунікації в процесі управління.  
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рі-
шення. 
 Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації 

Результати навчання за дисципліною 

Р1. Розуміння сутності і характерних рис міжнародного менеджменту, основних національних шкіл менеджменту, особливостей транснаціональних корпорацій як об’єктів 
міжнародного менеджменту, досвід підготовки менеджерів у різних країнах. 
Р2. Вміння аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу. 
Р3. Вміння генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань. 
Р4. Вміння розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва. 
Р.5 Вміння розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній. 

  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 
Навчальна дисципліна «Міжнародний менеджмент» відіграє важливу роль у підготовці сучасних управлінців. Опанування сучасного досвіду управління 

міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих навчальних закладів, а й збільшувати об-

сяги і підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. 
 

Мета 
Формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях 

основних функцій менеджменту – планування, організації, укомплектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю. 
 

Формат та  
методи нав-
чання 

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий конт-
роль – залік (очний, дистанційний формат) 

«Правила 

гри» 

 

• Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

• Починаючи з другого заняття, на якому студент був відсутній без поважних причин, він зобов’язаний його відпрацювати у встановленому порядку 

• Порядок ліквідації заборгованостей пропущених занять погоджується між викладачем та студентом і може бути виконана у вигляді усної пе-

рездачі, підготовки короткого повідомлення на практичному занятті чи розгорнутого реферату на певну тему. 

• Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових контрольних робіт та екзаменів заборонені.  

• Користування мобільними пристроями допускається лише з дозволу викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань.  

• Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання на використані інформаційні джрела. 

• Презентації та виступи мають бути авторськими оригінальними. 
Політика щодо дедлайнів та перескладання 

• Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 
• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коро-
тко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою. 
• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
• Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 
занятті. 
• За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів. 

Політика академічної доброчесності 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен 
вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1 

Основні етапи розвитку міжна-

родного бізнесу.  

Міжнародний менеджмент: 

суть, задачі, особливості. 

Практичне 

заняття 1 

Основні етапи розвитку міжнародного бізнесу.  

 

С
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о
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о
б
о

т
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Аналіз форм (стадій) інтернаці-
оналізації бізнесу за рівнем ри-
зиків і прибутків. 
 

Лекція 2 

Основні елементи зовнішнього 

середовища міжнародного біз-

несу. 

Рольові функції міжнародного 

менеджера. 

Практичне 

заняття 2 
Міжнародний менеджмент: суть, задачі, особливості 

Найбільш успішні транснаціо-
нальні корпорації, що діють в 
Україні, і фактори, які забезпе-
чують цей успіх. 
 

Лекція 3 
Передумови і цілі міжнародної 

інтеграції 

Практичне 

заняття 3 
Основні елементи зовнішнього середовища міжнародного бізнесу 

Пріоритети і цінності українсь-

кої культури. 
Вплив української культури на 
менеджмент ТНК в Україні. 
Політична складова 
міжнародного середовища 
 



Лекція 4 

Різні форми організації міжна-

родної діяльності. 

Регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Практичне 

заняття 4 
 Рольові функції міжнародного менеджера 

Економічний аналіз зовнішнь-

ого середовища: що потрібно 

знати міжнародному мене-

джеру.  

Лекція 5 
Стратегічне планування в між-

народних фірмах  

Практичне 

заняття 5, 6 
Передумови і цілі міжнародної інтеграції 

МСА. Відмінність МСА від 

звичайного міжнародного спів-

робітництва   

Лекція 6 

Технологічна політика міжна-

ціональних підприємств 

 

Практичне 

заняття 7 
Різні форми організації міжнародної діяльності 

Типи корпоративних об’єднань. 

Сучасні нетрадиційні форми ор-

ганізації міжнародного бізнесу  

Лекція 7 
Управління персоналом в між-

народних фірмах  

Практичне 

заняття 8,9 
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Економічні органи системи 

ООН. 

Координація макрополітики 

  

Практичне 

заняття 10, 

11 

Стратегічне планування в міжнародних фірмах 

Модель «національного ромбу» 

М. Портера. 

Фактори, які визначають репу-

тацію фірми. 

  

Практичне 

заняття 12, 

13 

Технологічна політика міжнаціональних підприємств 

Особливості сучасного техно-

логічного розвитку.  

Модель технологічної кривої.  

  

Практичне 

заняття 14, 

15 

Управління персоналом в міжнародних фірмах 

Основні принципи організації 

міжнародного колективу. 

Репатріація експатріантів у сис-

темі відбору кадрів. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та 

оцінка маркетингових досліджень; HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – 

візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних 

Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран; 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання і контролю Moodle з цього курсу можна знайти за посиланням:  
http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=529 
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1 Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 

К.: КНЕУ, 2004. 441 с. 

2. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, 

практика. Курс лекцій. ТАНГ. 2011 284 с. 

3. Транснаціональні корпорації: Навч.посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький 

та ін.. К.: Таксон, 2016. 456 с. 

4. Міжнародний бізнес: підручник. 3-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2014. –810 с. 
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1. Методичні вказівки для підготовки до заліку з дисципліни 
«Міжнародний менеджмент» для студентів денної та заочної 
форм навчання Уклад. Шубна О.В. Краматорськ, ДДМА, 
2019. 36 с. Затверджено на засіданні кафедри менеджмент, 
протокол № 1 від 27.08.2019 р. 

Інформаційні ресурси 

1. ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eu-

ropa.eu.int.  

2. Зовнішня торгівля України. – Режим доступу : www.ukr-

stat.gov.ua.  

3. Інститут міжнародної економіки [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.iie.com. 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 
Рейтингова 

оцінка, бали 
90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції 

студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Усне опитування на практич-

них заняттях 
5 81 - 89 B 

добре 

Достатній 

Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються 
порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання  
20 75 - 80 C 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають 

утруднення. 

Презентація, як результат са-

мостійної роботи студента 

 

20 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55 - 64 E 
Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

Українсько-англійський тлу-

мачний словник термінів з 

міжнародного менеджменту 

20 

 
30 - 54 FX 

незадові-

льно 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

Тестування 10    

Модульна контрольна робота 25 
0 - 29 F 

Незадовільний 

Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни Підсумковий іспит  100 

 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 



ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Види  

навчальної  

роботи 

Розподіл між навчальними тижнями   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сума  

балів 

З
А

Л
ІК

 Методи  

контролю ВК    

ЗСР 

(ІЗ 

1) 

  УО Т    

ЗСР 

(ІЗ 

2) 

МК

Р 

ЗСР 

3 

 

Всього балів на 

тиждень 

    20   5 10    20 25 20 100 

Модулі.                 

ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колок-

віум, Р – реферат, ЗСР – захист самостійної роботи (групове обговорення кейсу) 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Міжнародний менеджмент»  

можна знайти за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBymkGD24aeNcwd5K4JdwGPpXIa6hig9CCYwY55Ae7dheiBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Результати опитування можна знайти за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1HafmiJwfCJcpinFO2vp9CZUROjDVhCtgT2XLX7wsJIo/edit#responses 
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