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СИЛАБУС 
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«Міжнародний менеджмент» 

на 2020-2021 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 3 курс, 5 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Міжнародна економіка» 

Спеціальність 051 Економіка 

Галузь знань    05 Соціальні та поведінкові науки 

Ступінь вищої освіти   бакалавр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Пожар Артем Анатолійович 

науковий ступінь і вчене звання, к.е.н., доцент, 

посада доцент кафедри міжнародної 

економіки та міжнародних 

економічних відносин 

 

Контактний телефон +38-099-504-38-58 

Електронна адреса art.pozhar@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 

10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

з управління діяльністю міжнародних корпорацій. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 

40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК), іспит 

Базові знання  
Наявність широких знань з управління діяльністю 

міжнародних корпорацій 



Мова викладання Українська, англійська, російська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними 

економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної 

влади) (РН 5).  

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в економічній 

сфері, які характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної 

науки (ІК). 

 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту 

Тема 1. Суть і 

характерні 

риси 

міжнародного 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Переваги та 

недоліки різних шкіл 

менеджменту». 

Тема 2. 

Середовище 

міжнародного 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Технологічне 

середовище як елемент 

міжнародного 

середовища». 

Тема 3. 

Стратегічне 

планування в 

міжнародних 

корпораціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Приклади 

етноцентризму, 

поліцентризму, 

регіоцентризму і 

геоцентризму в діяльності 

провідних міжнародних 

корпорацій». 

Тема 4. 

Прийняття 

рішень у 

міжнародних 

корпораціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферат на 

тему «Особливості 

прийняття рішень в 

умовах певних 

національних культур». 

Тема 5. Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Організаційний 

розвиток 

міжнародних 

корпорацій 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

тему «Горизонтальна та 

вертикальна 

диференціація». 

Модуль 2. Практичні аспекти міжнародного менеджменту   

Тема 6. 

Управління 

людськими 

ресурсами в 

міжнародних 

корпораціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Основні джерела 

людських ресурсів у 

міжнародних 

корпораціях». 

Тема 7. 

Керування і 

комунікації в 

міжнародних 

корпораціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Сутність поняття 

«керівництво». Основні 

моделі формування 

вищого менеджменту у 

міжнародних 

корпораціях». 

Тема 8. 

Контроль і 

звітність 

міжнародних 

корпорацій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Сутність поняття 

«контроль». Основні 

складові контролю.». 

Тема 9. 

Технологічна 

політика 

міжнародних 

корпорацій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати реферат на 

тему «Закономірності 

сучасного технологічного 

розвитку». 

Тема 10. 

Міжнародний 

фінансовий 

менеджмент 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Діяльність ТНК на 

міжнародних фінансових 

ринках». 

 

Інформаційні джерела 

1. Business Management [Electronic Source]. – 2014. – Access mode: 

https://www.pdfdrive.com/business-management-e30392097.html 

2. Fundamental of Human Resource Management [Electronic Source]. – 2010. – 

Access mode: https://www.pdfdrive.com/fundamental-of-human-resource-management-

e22137254.html 

3. Hopkin, P. (2017), Fundamentals of Risk Management: Understanding, 

evaluating and implementing effective risk [Electronic Source]. – Access mode: 

https://www.pdfdrive.com/business-management-e30392097.html
https://www.pdfdrive.com/fundamental-of-human-resource-management-e22137254.html
https://www.pdfdrive.com/fundamental-of-human-resource-management-e22137254.html


https://www.pdfdrive.com/fundamentals-of-risk-management-understanding-evaluating-and-

implementing-effective-risk-management-e188600007.html 

4. Industrial Engineering and Management [Electronic Source]. – 2012. – Access 

mode: https://www.pdfdrive.com/industrial-engineering-and-management-e39596198.html  

5. International Human Resources Management [Electronic Source]. – 2008. – 

Access mode: https://www.pdfdrive.com/5-international-human-resources-management-

e27035115.html 

6. International Human Resources Management [Electronic Source]. – 2015. – 

Access mode: https://www.pdfdrive.com/international-human-resources-management-

e25138235.html 

7. Kelly, P. (2009), International business and management [Electronic Source]. – 

Access mode: https://www.pdfdrive.com/phil-kelly-international-business-and-management-

e1613781.html  

8. Leon, S. (2015), Financial Intelligence for Supply Chain Managers [Electronic 

Source]. – Access mode: https://www.pdfdrive.com/financial-intelligence-for-supply-chain-

managers-understand-the-link-between-operations-and-corporate-financial-performance-

e157929108.html 

9. Operations Management [Electronic Source]. – 2010. – Access mode: 

https://www.pdfdrive.com/operations-management-e34820.html 

10. Wheelen, T. (2011), Strategic Management and Business Policy [Electronic 

Source]. – Access mode: https://www.pdfdrive.com/strategic-management-and-business-

policy-e18825038.html 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 
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https://www.pdfdrive.com/industrial-engineering-and-management-e39596198.html
https://www.pdfdrive.com/5-international-human-resources-management-e27035115.html
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https://www.pdfdrive.com/strategic-management-and-business-policy-e18825038.html


Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3 

бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної 

роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота 

(10 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3 

бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної 

роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота 

(10 балів) 

30 

Поточне оцінювання 60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


