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Міжнародний менеджмент є об’єктивною умовою розвитку 

світогосподарських зв’язків і одним з головних факторів, що визначають 

успіх організацій на світовому ринку. Країни світового співтовариства мають 

достатній досвід застосування міжнародного менеджменту, що дозволяє їм 

вирішувати проблеми оптимізації управління зовнішньоекономічною 

діяльністю. Використання апробованих форм та методів здійснення 

міжнародного менеджменту має практичне значення і для нашої країни, яка 

здійснює пошук раціональних шляхів включення у світовий економічний 

простір. Подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських 

підприємств потребує особливих знань та навичок. 

Проаналізувавши декілька підходів можна визначити, що таке 

міжнародний менеджмент (рис.1) [1, 3]. 

Чим ж відрізняється міжнародний менеджмент від вітчизняного? 

Найпростішою відмінністю є та освіченість кваліфікованих кадрів, 

якої немає у нас. Вона виникає тоді, коли є зацікавленість у роботі 

працівника. Адже майже на кожному підприємстві менеджери або люди, які 

займаються подібною діяльністю проходять кваліфікацію та більш 

цікавляться своєю професією, аніж працівники нашої країни. Можливо це 

тому, що в них заробітна плата вища і відповідно мотивація більша, а 

можливо справа не в заробітній платі. Хоча це питання можна поставити під 

сумнів. Авжеж, можна знайти і в нашій країні працівників, які просто 
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"хворіють" своєю професією і ходять на роботу, як на свято, але таких 

працівників можна порахувати на пальцях. Підприємства, які мають таких 

людей мають і стабільний прибуток, і відповідно вищі досягнення. 

 
Рис.1. Підходи до визначення міжнародного менеджменту 

Якщо менеджер організовує злагоджену роботу працівників то 

підприємство зростає, виходить на новий рівень (рис. 2). 

  

 

 

 

 

Рис. 2. Організація роботи працівників 

Міжнародні компанії більш розвинені, аніж національні. (Середовище, 

в якому діють - всесвітній ринок, глобальна структура, всесвітній ринок 

праці, орієнтація менеджерів - геоцентрична, комунікаційні лінії - мережі з 

великими відстанями) [3]. 

Якщо, взяти до уваги ті інструменти, якими керуються менеджери при 

прийнятті рішення, то можна поділити їх більш здібних ( керуються 

почуттями та емоціями) і менш здібних (спираються на факти та 

інформацію). Річ у тому, що кожен сприймає інформацію по різному.  

Менеджери, які працюють на міжнародному рівні, повинні мати на 

увазі що відносна значимість різних потреб людей може змінюватися в 
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різних країнах, особливо, якщо вони знаходяться на різних рівнях розвитку. 

Наприклад, в Японії, основний зміст роботи — забезпечення умов до 

існування (45,4% опитаних), у США і Голландії цим мотивом керуються 25% 

й 30, 5% частина працівників відповідно [3]. 

Що ж треба зробити, щоб досягнути результатів міжнародних 

організацій та корпорацій? На думку автора, необхідно максимально 

використовувати свої здібності, потенціал, а також системно удосконалювати 

свої знання.  
1. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій/ Гацька Л.П., Румянцев А.П., Супрун С.С.. - 

УДПСУ, С. 107 
2. Международный менеджмент: учебник для вузов/ С.Э.Пивоварова, Л.С.Тарасевича, 

А.И.Майзеля. - 2011. - 430 с. 

Науковий керівник: к.е.н, ст. викладач Заяц О.Ю. 
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Научная и практическая актуальность темы обусловлена развитием и 

накоплением противоречий в функционировании и развитии 

производственного предприятия, разрешение которых невозможно в 

пределах традиционной парадигмы менеджмента.  

Причинами, породившими эти противоречия, являются: ускорение 

развития научно-технического прогресса, способствующее сокращению 

жизненного цикла и усложнению природы изменения технологий 

производства; усложнение требований потребителей к товарам, 

обусловленное развитием и обогащением их потребностей; глобализация 

рынков, на которых работают современные производственные организации; 

усложнением и усилением человеческого фактора в обеспечении 

жизнедеятельности производственных организаций; необходимостью 

капитализации как физических и интеллектуальных ресурсов человека, так и 

моральных, духовных, эмоциональных; объективными процессами 

психологизации и социализации менеджмента, требующими развития 

механизмов влияния на сознание человека, коллектива и создающими 

предпосылки формирования совокупной рабочей силы творческого 

коллектива, производственной организации в целом. 

Эти и другие близкие им по содержанию причины обусловили 

усложнение менеджмента и введение в него такой функции как руководство 

и предмета, требующего упорядочения – трудового поведения. Хотя на эти 

явления уже обратили внимание ученые, исследуется они фрагментарно, 


