
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «МЕНЕДЖМЕНТ:МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
курс 3 

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  30 балів -  письмова відповідь,  

 10 балів – вирішення практичного завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів:  немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Сутність міжнародного менеджменту та характеристика етапів його 

розвитку. 

2. Сутність, мотиви та моделі інтернаціоналізації діяльності фірм. 

3. Послідовність та відповідність стадій інтернаціоналізації діяльності, 

типів міжнародних фірм та форм міжнародного менеджменту. 

4. "Місцева" та "глобальна" економіки: сутність, основні параметри, 

проблема збалансованості. 

5. Стадії перетворення бізнес-одиниці "місцевої" економіки у глобальну 

компанію. 

6. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародного менеджменту. 

7. Спільні риси та відмінності внутрішнього і міжнародного маркетингу. 

8. Сутність та критерії визначення ТНК,  типи закордонних філій. 

9. Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії як суб’єктів 

міжнародного маркетингу.   

10. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу. Сучасні 

детермінанти форм міжнародного маркетингу. 

11. Порівняльна характеристика форм міжнародного маркетингу. 



12. Сутність відносин між ключовими стейкхолдерами міжнародної 

діяльності та методи задоволення їх потреб. 

13. Потреби в інформаційно-аналітичному забезпеченні та особливості 

управління як детермінанти форм міжнародного менеджменту. 

14. Маркетингові цінності, стратегії та тактики як детермінанти форм 

міжнародного маркетингу. 

15. Правило Тріади: сутність, практичне значення, емпіричне 

підтвердження. 

16. Міжнародне бізнес-середовище: ключові елементи, цілі вивчення та 

вплив на прийняття рішень з міжнародного менеджменту. 

17. PEST- та SLEPT-аналіз міжнародного бізнес-середовища: сутність та 

порівняльна характеристика підходів. 

18. Міжнародне економічне середовище: структурні елементи, ключові 

показники, вплив на прийняття рішень. 

19. Міжнародна торгівля в структурі міжнародного економічного 

середовища: показники стану та тенденції розвитку. 

20. Платіжний баланс як показник стану економічного середовища 

зарубіжної країни.  

21. Зовнішньоекономічна та зовнішньоторговельна політика: сутність та 

вплив на міжнародну маркетингову діяльність національних фірм. 

22. Основні методи та інструменти реалізації зовнішньоторговельної 

політики, їх вплив на міжнародні маркетингові рішення. 

23. Вплив ключових міжнародних  економічних організацій на міжнародне 

економічне середовище. 

24. Вплив соціально-культурного середовища на прийняття рішень. 

25. Сутність та основні елементи культури, їх вплив на маркетингові 

рішення в міжнародній діяльності. 

26. Податкове оточення міжнародної компанії: зарубіжне та вітчизняне 

законодавство. 

27. Методика розрахунку податку на прибуток міжнародної компанії. 



28. Методика розрахунку ПДВ та sales tax міжнародної компанії. 

29. Методика розрахунку подохідного податку у міжнародній компанії;  

30. Типи ділових культур за Р. Льюісом: критерій виділення, характерні 

особливості, напрями врахування в міжнародній маркетинговій 

діяльності. 

31. Логіка дослідження політико-правового середовища цільової 

зарубіжної країни. 

32. Методи оцінки рівня політичного ризику та стратегії його зменшення. 

33. Матричний підхід до оцінки політико-правового середовища: 

класифікація можливих цільових країн за ступенем політичної 

стабільності та ліберальністю економічного законодавства. 

34. Стратегія мінімізації політичного ризику шляхом зміцнення ринкової 

влади: сутність, причини виникнення, шляхи реалізації. 

35. Цілі вивчення та стадії аналізу середовища міжнародної маркетингової 

діяльності. 

36. Стратегії маркетингу та сегментація ринків залежно від цілей фірми на 

міжнародному ринку. 

37. Позиціювання товару на світовому ринку: сутність, типи та значення в 

міжнародному маркетингу та основний зміст. 

38. Фінансовий менеджмент міжнародної компанії: основні концепції; 

39. Методика Du Pont її сутність та використання у фінансовому 

менеджменті міжнародних компаній. 

 

Екзаменатор               Федотов О.О. 

 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р. 
 


