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Дана навчальна дисципліна викладається задля формування у студентів системи знань з теоретич-
них засад і технологій формування, розвитку та використання конкурентних переваг підприємства 
за рахунок здійснення бізнесу у різних країнах і відповідного використання економічних, соціаль-
них, демографічних та інших особливостей цих країн та їх взаємодії.

Навчальна дисципліна «Міжнародний менеджмент» базується на знаннях таких дисциплін «Страте-
гічний менеджмент», «Управління в умовах трансформацій і змін», «»Міжнародна економіка»», 
«Глобальна економіка», «Міжнародний маркетинг», «Транснаціональне бізнес-право».

Мета  полягає у формуванні у студентів системи сучасних теоретичних знань і практичних навичок 
з управління діяльністю 4 міжнародних корпорацій, здійснення в цих господарчих формуваннях 
основних функцій менеджменту – планування, організації, управління персоналом, комунікацій, 
мотивації, керівництва, контролю.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» є: 
- вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; 
- засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями; 
- засвоєння методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації; 
- формування вмінь застосувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на україн-
ських підприємствах.

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний, правовий інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. 
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представника-
ми різних професійних груп та в міжнародному контексті. 
ПРН 14. Вміти проводити дослідницьку роботу та аргументувати власну точку зору. 
ПРН 15. Обґрунтовувати і застосовувати інвестиційні інструменти в управлінській діяльності. 
ПРН 16. Вміти управляти бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Сутність і 
характерні риси 
міжнародного
менеджменту

Змістовий розділ 1. Середовище та методологічні основи міжнародного менеджменту. 
Функції міжнародного менеджменту

8 2 1 5 10 1 1 8

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

3
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1 семестр 1 семестр Так 1 курс Цикл загальної 
підготовки

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2.Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 2. Середовище 
міжнародного
менеджменту

Тема 3. Стратегічне 
планування в
міжнародних корпораціях

8 2 1 5 7 7

8 2 1 15 8 7
Тема 4. Прийняття рішень 
у міжнародних
корпораціях 8 2 1 5 7 7
Тема 5. Організаційний 
розвиток міжнародних
корпорацій 8 2 1 5 7 7
Тема 6. Управління 
людськими ресурсами в
міжнародних корпораціях 8 2 1 5

8 2 1 5

8 8
Тема 7. Керування і 
комунікації в
міжнародних корпораціях

Тема 8. Контроль і
звітність міжнародних 
корпорацій
Разом за змістовим 
розділом 1

8 2 1 5 7

13

7

Тема 9. Технологічна 
характеристика
міжнародних корпорацій 10 8

12

68 18 9 41 67 623 2

24 6 1 111

1 1

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

7

Система оцінювання та вимоги8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
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8

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений».

За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги8

Загальна 
система оцінювання 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання індивідуальної, парної, групової, 
контактної та змішаної форм навчання.
Студентам потрібно сумлінно виконувати свої обов’язки щодо здобуття вищої освіти:
бути присутніми на заняттях у визначений розкладом час;
приділяти час професійному саморозвитку і поглибленню знань;
дотримуватися загальної культури поведінки, проявляти ввічливість, коректність, доброзичливість.
А викладачам важливо поважати честь і гідність здобувачів освіти, уникати будь-яких проявів 
дискримінації, забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному рівні відповідно до 
стандартів вищої освіти. Викладач повинен відкрито і прозоро роз’яснювати методи оцінювання, 
об’єктивно оцінювати результати навчання відповідно до процедури, окресленої в робочих навчаль-
них програмах дисциплін.

Політика дисципліни10

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі екзамену проводиться після завершення вивчення усіх тем дисциплі-
ни і складається здобувачами освіти у період екзаменаційної сесії. Екзамен проводиться згідно з 
розкладу.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 9



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, 
самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i 
проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11

Політика дотримання академічної доброчесності12

Основна література
1. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. 
Вихор [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 487 с. 
2. Міжнародний менеджмент : Навчальний посібник / Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. та 
ін.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 с. 
3. Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М., та ін. Зовнішньоекономічний менеджмент. Навч. посіб. 
– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с. 
4. Міжнародний менеджмент: підручник / С. О. Гуткевич, Г. В. Дмитренко, І. Г. Оніщенко, Ю. М. 
Сафонов; за ред. д. е. н., проф. Гуткевич С. О. – К.: кафедра. – 2015. – 535 с. 
5. Міжнародний менеджмент: підручник / В.В. Македон. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 616 с.

Додаткова література
1. Череп А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : 
Кондор, 2011. – 334 с. 
2. Муковський І. Т. Інформаційно - аналітична діяльність у міжнародних відносин : навч. посіб. / І. Т. 
Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – К.: Кондор, 2012. – 224 с. 
3. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тексти, вправи, завдання. Навчальні конкретні ситуації 
(кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : підручник. / Д. Черваньов. – К. : 
Вид.- поліграф. центр " Київський університет, 2010. – 853 с

Додаткові інформаційні джерела
1. Офіційний сайт Державної Служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Європейський вибір України [елек. ресурс]. – Режим доступу: http://www.minyust.gov.ua/7g.html. 
3. Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com. 
4. Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info. 
5. Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: https://eduknigi.com. 
6. Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://studentam.kiev.ua 

Рекомендовані джерела інформації15
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Щоб досягти успіху при вивченні дисципліни обов’язково:
- вчіться протягом семестру
- налаштуйтеся на успіх
- системно працюйте, ведіть конспекти лекцій
- готуйтеся до занять самостійно та у компанії одногрупників
- просіть про допомогу та запитуйте порад у викладачів
- будьте наполегливими, допитливими і цілеспрямованими

Пам’ятайте, що успіх не приходить до тих, хто нічого не робить!

Поради з успішного навчання на курсі16


