НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародний менеджмент
КАФЕДРА

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
РОЗРОБНИК

Танчик Олена Ігорівна
к.е.н., доцент

o.tanchyk@inbox.dsum.edu.ua

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

години контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська/
англійська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-

- обов’язкова для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

- знання з дисциплін - міжнародні економічні відносини, менеджмент, соціально-економічні
системи зарубіжних країн;
- рівень володіння англійською мовою не нижче B1 (у разі, якщо предмет викладається
англійською мовою)
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного
управління міжнародним бізнесом у нових умовах господарювання
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні засади управління міжнародним бізнесом
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Сутність міжнародного менеджменту та аналіз внутрішнього та
зовнішнього середовища міжнародного бізнесу
Дослідження процесу становлення глобального менеджменту.
Інноваційно-технологічна політика міжнародної фірми
Форми та методи здійснення міжнародних комерційних операцій.
Комунікаційно-інформаційні процеси у сфері управління міжнародною
економічною діяльністю
Прийняття рішень у процесі управління міжнародним бізнесом

Модуль 2. Основні функції міжнародного менеджменту та напрями його
вдосконалення
Тема 5.
Тема 6
Тема 7.
Тема 8.

Планування міжнародної економічної діяльності
Організація міжнародної економічної діяльності. Мотивація та
контроль міжнародної економічної діяльності
Фінансиаризація міжнародного менеджменту. Управління процесом
іноземного інвестування програм розвитку вітчизняного виробництва
Особливості керівництва в міжнародних компаніях та забезпечення
ефективності діяльності багатонаціонального колективу

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-



формування системи знань про міжнародний менеджмент як систему управління
міжнародним бізнесом, його функції та структуру;
знання щодо дії законів та сучасних тенденцій у сфері управління міжнародним
бізнесом;
система знань про принципи та методи формування систем міжнародного
менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та
організаційно-правових форм;
вміння досліджувати вплив глобалізації на системи менеджменту;
вміння генерувати та матеріалізувати ідеї раціонального управління позитивним
розвитком суб’єктів господарської діяльності України в умовах глобалізації економіки;
вміння обґрунтовувати напрями підвищення ефективності операційних процесів у
сфері міжнародної діяльності господарських організацій (підприємств);навички
проведення дослідження мотивів вступу суб’єктів господарювання до інтегрованих
структур міжнародного бізнесу;
- навички щодо підготовки управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків,
реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств),
ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття
змішане навчання;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 35 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ всього 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 35 балів.
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Дятлова В.В., Мойсеєнко К. Є. Конспект лекцій навчальної дисципліни
«Міжнародний Менеджмент» для студентів галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 030601
«Менеджмент»,
професійного
спрямування
«Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», ОКР «бакалавр», факультет
менеджменту, форма навчання – денна/заочна. Маріуполь: ДонДУУ,
2016. 152 с.
2. Білик Р. С. Міжнародний менеджмент: навч. посібн. / Р.С. Білик, Р. Р.
Білик. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 320 с.
3. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / за ред. О. А.
Кириченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 518 с.
4. Міжнародний менеджмент: навч. посібн. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька,
М. В. Півторак та ін. К. : Центр учбової літератури, 2011. 488 с.
5. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / Л.І. Михайлова, О.Ю.
Юрченко, Ю.І. Данько, А.М. Михайлов. К.: ЦУЛ, 2007. 200 с.

Англомовні
видання:

1. Grosse R. International Business and Government Relations in the 21st
Century / R. Grosse. Cambridge: Cambridge Academ, 2005. 542 p.
2. Dunning J. The Globalization of Business / J. Dunning. London: Routledge,
1993. 342 p.
3. Homans J. Elementary and Industrial Behavior / J. Homans //
Contemporary Sociological Theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Rentice
Hall, 1996. P. 289–318.
4. Mastering Globalization Business. London: Financial Times; Pitman
Publishing, 1999. 367 p.
5.Parker B. Globalization and Business Practice: Managing Across
Boundaries / B. Parker. London: SAGE Publications Ltd, 1998. 655 p.

Інтернет
джерела

1. Центр зовнішньоекономічних зв’язків України. URL: www.bizcenter.ua.
2. Верховна Рада України. URL: www.rada/kiev.ua.
3. Господарський кодекс України. URL: www.zakon.rada.gov.ua.
4. Державний комітет статистики. URL: www.ukrstat.gov.ua.
5. Зовнішня торгівля України. URL: www.ukrstat.gov.ua.

