
1. Назва модуля: Міжнародний менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.1.05_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу; сутність і складові 
міжнародного менеджменту та його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери 
використання в Україні; організаційно-правові форми міжнародного бізнесу; 
значення, складові та особливості управлінського аналізу середовища 
міжнародного бізнесу; основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного 
менеджменту в контексті подальшої глобалізації бізнесу; сутність маркетингової 
діяльності підприємств на міжнародному ринку.  

вміти: аналізувати зовнішнє середовище і визначати напрями розвитку 
міжнародного менеджменту; визначити конкретні характеристики і вимоги до 
менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їх здатність 
пристосовуватися до цих вимог; виявляти тенденції і перспективи розвитку 
конкретних ринків і використовувати ці результати в своїй практичній діяльності; 
вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням 
її пріоритетів та особливостей країни; брати участь у підготовці контрактів купівлі-
продажу та в міжнародних переговорах; застосувати сучасні процедури 
розроблення планів та прийняття управлінських рішень у процесі діяльності 
міжнародної компанії в певній країні.  

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: міжнародна економіка 
кореквізити: стратегічний менеджмент, менеджмент 
10. Зміст модуля:  Теоретичні основи міжнародного бізнесу. Сутність 

міжнародного менеджменту. Система міжнародного менеджменту і його 
середовище. Досвід організації менеджменту в різних країнах світу. Стратегічне 
управління в міжнародних компаніях. Організація міжнародних ділових операцій. 
Управління персоналом в міжнародному бізнесі.  Комунікації та мотивація в 
міжнародному менеджменті. Управління фінансами в міжнародному менеджменті. 
Етика і соціальна відповідальність міжнародного менеджменту. 

11. Рекомендована література: 
1. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г., Уткін О. Ф., Анін В. І. та ін. – К.: 

Алеута, 2008. – 652 с. 
2. Менеджмент і маркетинг: навч. посібник / За редакцією доктора екон. наук 

Аніна В. І. – К.: КНУБА, 2006. – 752 с. 
3. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: 

Каравела, 2005. – 494 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – залік (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 

 


