
ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»: формування у 

студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного 

управління міжнародним бізнесом у нових умовах господарювання. Для 

досягнення мети поставлені основні завдання, які полягають у тому, що 

студенти повинні: отримати цілісне уявлення про міжнародний менеджмент як 

систему управління міжнародним бізнесом, його функції та структуру; 

усвідомити дію законів та сучасних тенденцій у сфері управління міжнародним 

бізнесом; засвоїти принципи та методи формування систем міжнародного 

менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності 

та організаційно-правових форм; набути здатностей досліджувати вплив 

глобалізації на системи менеджменту; генерувати та матеріалізувати ідеї 

раціонального управління позитивним розвитком суб’єктів господарської 

діяльності України в умовах глобалізації економіки; досліджувати мотиви 

вступу суб’єктів господарювання до інтегрованих структур міжнародного 

бізнесу.  

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання – дослідження окремих 

питань з дисципліни «Міжнародний менеджмент» у процесі самостійної роботи, 

систематизація, поглиблення економічних знань студентів. 

Структура індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання повинно бути чітко структурованим за наступним 

планом: 

вступ – тема, мета, завдання роботи; 

теоретичний виклад – опис базових теоретичних положень, систематизована 

реферативна інформація;  

основні результати роботи – статистичні дані, таблиці, рисунки;  

висновки;  

список використаних джерел.  



Оформлення роботи 

Робота виконується на папері формату А-4 за допомогою комп’ютера або 

рукописно. У випадку комп’ютерного набору використовується шрифт Times New 

Roman у 14-ому кеглі, вирівнювання по ширині тексту, міжрядковий інтервал ‒ 1,5.   

Варіант роботи відповідає номеру студента у списку навчальної групи.  

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання 

18-17 бали – студент дає обґрунтовані і теоретично правильну відповідь на 

питання, формулює логічні висновки та узагальнення; показує здатність 

аргументувати власне ставлення на економічну проблему; використовує фактичні 

дані, які підтверджують відповідь на питання. Дотримано вимог до оформлення 

роботи. 

16,9-11 бали – студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених 

вище, але припускається окремих неточностей у розкритті змісту; формулює 

логічні висновки та узагальнення; наводить приклади що стосуються поданої 

проблеми. Дотримано вимог до оформлення роботи. 

10,9-8 бали – студент допускає помилки у розкритті змісту питання, 

використанні цифрового матеріалу; формулює висновки та узагальнення; 

відповідь містить зайвий матеріал. Є незначні порушення вимог до оформлення 

роботи. 

7,9-0 бали ‒ студент неправильно співвідносить поняття, немає системності в 

його знаннях, не вміє формулювати висновків; не сформовані навички 

МУКАЧІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Передумови та цілі міжнародної інтеграції 

Індивідуальне завдання  

з дисципліни «Міжнародний менеджмент» 

Виконала  

студентка 3 курсу, групи 312 

спеціальності  Товарознавство та комерційна діяльність 

Іванова І.П. 

 

Мукачево-2017 



самостійної роботи. Відповідь неповна або не відповідає змісту питання. Є 

порушення вимог до оформлення роботи. 

Перелік питань з дисципліни «Міжнародний менеджмент» 

1.Співвідношення понять менеджмент, світовий менеджмент і 

міжнародний менеджмент.  

2.Концепції та моделі міжнародного менеджменту.  

3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного менеджменту.  

4. Організаційна структура міжнародної корпорації.  

5.Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності 

міжнародної компанії.  

6.Класифікація секторів зовнішнього середовища.  

7.Рольові функції міжнародного менеджера в контексті аналізу 

зовнішнього середовища.  

8.Національні особливості в міжнародному менеджменті.  

9.Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах.  

10.Порівняльний аналіз американського та японського менеджменту.  

11.Характеристика менеджерів різних країн.  

12.Сутність та алгоритм стратегічного планування в міжнародному 

менеджменті.  

13.Стратегія імпорту, експорту та розміщення міжнародного виробництва.  

14.Передумови та цілі міжнародної інтеграції.  

15.Перспективи та наслідки розвитку сучасного міжнародного 

менеджменту в системі міжнародного бізнесу.  

16.Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному 

середовищі  

17.Особливості міжнародних маркетингових досліджень та сегментації 

міжнародних ринків. Міжнародний маркетинг-мікс.  

18.Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та 

пріоритети дослідження  

19.Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу.  

20. Вплив культури на міжнародний менеджмент. 



21. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях. 

22. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. 

23.Поняття культури в контексті міжнародного маркетингу. 

24. Економічне середовище міжнародних корпорацій. 

25.Міжнародні переговори. 

26.Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. 

Прикладні концепції мотивації в міжнародних корпораціях. 

27.Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в 

Україні. 

28. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Чиказькій школі бізнесу. 

29. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища. 

30. Основні культурні кластери. 
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