
Міжнародне економічне співробітництво є одним із чинників впливу 
на рівень розвитку економіки кожної країни і світового прогресу в цілому. 
Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна 
діяльність суб’єктів господарювання. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних 
галузей економіки, розширення обсягів виробництва товарів і надання 
послуг міжнародними корпораціями, поглиблення взаємозв’язків і 
співробітництва міжнародного бізнесу з транснаціональними компаніями 
потребують опанування фахівцями сучасного досвіду управління ними. 

Усе це потребує особливих знань та навичок, які пов’язані з 
вивченням навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент», а 
засвоєння матеріалу цього курсу вимагає новітніх підходів, методів і 
прийомів навчального процесу з врахуванням надбань світового досвіду. 
Предметом вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» 

є теорія та практика управління міжнародним бізнесом, яка базується 
на врахуванні методів та інструментів управлінських відносин, що 
використовуються в міжнародних корпораціях. 
Метою вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» є формування 

у майбутніх фахівців системи теоретичних знань та практичних навичок 
стосовно теоретико-методологічних засад і методичного інструментарію 
управління міжнародним бізнесом на мікро- та макроекономічному рівнях. 

Виходячи з цього, завданням курсу «Міжнародний менеджмент» 
є вивчення сучасних теоретичних основ міжнародного менеджменту, 
забезпечення науково-методичної підготовки слухачів до засвоєння 
технологій управління міжнародними корпораціями. 
У результаті вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» слухачі 

мають засвоїти сутність міжнародного менеджменту, прийоми розробки 
та обґрунтування стратегій глобалізації підприємств, принципи та 
особливості стратегічного планування, прийняття рішень та контролю 
в управлінні транснаціональними компаніями, практику ведення переговорів 
та укладання контрактів у зовнішньоекономічній діяльності. 
У результаті вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» 

слухачі повинні вміти узагальнювати та систематизувати основні 
положення і висновки світової наукової думки про міжнародні економічні 
відносини, застосовувати отримані знання для вирішення практичних 
завдань, пов’язаних з реалізацією зовнішньоекономічної політики країни, 
за допомогою механізмів міжнародного бізнесу забезпечувати ефективне 
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управління компанією в умовах динамічного розвитку міжнародних 
економічних процесів, впроваджувати методи та інструментарій 
міжнародного менеджменту на вітчизняних підприємствах. 

Пропонований навчальний посібник складено у відповідності до 
програми дисципліни «Міжнародний менеджмент» і він служить основою 
для узагальнення та систематизації знань, розвитку практичних навичок, 
здатності до вільного обміну думками у сфері міжнародного бізнесу. 

Навчальний посібник охоплює всі елементи організації навчального 
процесу з дисципліни «Міжнародний менеджмент», яка є складовою 
навчальних планів підготовки фахівців з економічних спеціальностей 
та спеціальності «Державна служба» у вищих навчальних закладах. 

Однією із особливостей даного навчального посібника є те, що 
переважна частина матеріалу подається у вигляді структурно-логічних 
схем, що спонукає читача не до пасивного сприйняття інформації, а 
активного її аналітичного осмислення та оцінки. Представлені структурно-
логічні схеми до кожної теми дають змогу наочно розкрити її сутність. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, слухачів 
системи післядипломної освіти, викладачів вищих навчальних закладів. 
Кожна тема містить визначення основних понять, характерних для неї. 

До кожної теми запропоновано тематику рефератів та контрольні 
запитання, які допомагають закріпити та поглибити теоретичні та 
практичні знання, отримані слухачами в процесі вивчення матеріалу. 

У рамках кожної із тем наведено тести, що призначені для 
самоконтролю та перевірки знань слухачів. 

Наприкінці кожної теми подається резюме, спрямоване на самостійне 
вивчення курсу, виявлення рівня засвоєння програмного матеріалу 
слухачами. 

Базовими джерелами для написання навчального посібника з курсу 
«Міжнародний менеджмент» були навчальні посібники Сухарського В.С., 
Сухарського В.В., Охоти В.І. «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності: теорія, методологія, практика»; Михайлової Л.І., Юрченка О.Ю., 
Данько Ю.І., Михайлова А.М. «Міжнародний менеджмент» та 
«Міжнародний менеджмент» за ред. проф. О.Б. Чернеги, а також власний 
досвід, який отриманий під час викладання цієї дисципліни. 

Авторка виражає глибоку подяку колегам кафедри державної політики 
та менеджменту Інституту державного управління, кафедри економіки 
підприємства Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
за цінні поради та зауваження при підготовці цього навчального посібника. 

Авторка, не претендуючи на вичерпність своїх думок та суджень, 
буде вдячна всім, хто висловить свої зауваження, пропозиції та побажання 
щодо поліпшення цього навчального посібника. 


