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продукции на желаемом для монополии уровне; перенесение 

ответственности за издержки на конечного потребителя; влияние на процесс 

развития НТП; использование уровня качества производимой продукции и 

предоставляемых услуг как инструмента ценообразования и регулирования 

уровня рентабельности; возможность принимать форму административного 

диктата, обходя стороной законодательство и правила, а так же 

злоупотребление властью, негативное влияние на уровень жизни населения. 

Экономическая сущность естественной монополии двусмысленна и 

противоречива. С одной стороны, деятельность монополии объясняется 

наличием экономической выгоды для государства и населения. Любому 

государству выгодно иметь единые трубопроводные, энергетические сети, 

железнодорожный транспорт, системы связи и т.д. Однако, с другой стороны, 

ни одно государство не может в полной мере гарантировать контроль над 

естественными монополиями, их действиями, а так же принятыми 

решениями в сферах, касающихся экономических отношений [3]. 
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Менеджмент - один з важливих компонентів сучасного бізнесу. З 

розвитком взаємозв’язків між країнами та континентами, з розширенням 

господарської діяльності пов’язані сучасні тенденції розвитку міжнародного 

менеджменту. Саме тому розгляд особливостей міжнародного менеджменту 

в розвитку економіки є важливим питанням. 

В сучасних умовах сфера діяльності міжнародного менеджменту є дуже 

широкою, вона підпорядковується тенденціям виробництва та розвитку 

економіки. Внаслідок розвитку підприємств, переходу багатьох 

постіндустріальних країн до відкритої економіки, з'явилися нові питання в 

управлінській практиці та теорії. Ці питання, що постали перед управлінцями 
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в кінці XX століття (епоха глобалізації), дали поштовх до створення нової 

системи управління, більш удосконаленої, пристосованої до вимог сучасної 

економіки. 

Менеджмент досліджує зовнішнє та внутрішнє середовище бізнесу, 

робить його аналіз і дає оцінку, здійснює управляння трудовими ресурсами 

та виробництвом. Він виконує такі базові функції як планування, організація, 

мотивація та контроль. Міжнародний менеджмент відрізняється від 

традиційного (національного) пошуком різних методів та шляхів розвитку 

міжнародного бізнесу, створюючи конкурентні переваги міжнародної 

компанії серед інших країн. Менеджери, що працюють на міжнародному 

рівні, повинні враховувати культурні та етнічні фактори, загальні, специфічні 

та національні принципи, розходження в економічних системах, враховувати 

інтереси, застосовувати різні стилі та практики управління. 

Наприклад, американський менеджмент проводить низку заходів для 

покращення виробництва: атестація та оцінка рівня кваліфікації підлеглих, 

якісний добір та перепідготовка кадрів, стимулювання та мотивація, заради 

покращення продуктивності праці. Більшість успішних фірм Америки 

користуються принципом «продуктивність від людини», аби акцентувати 

успіхи кожного працівника. Сьогодні американський менеджмент приділяє 

увагу культурі та розвитку організації. Кожна фірма має свою загальну 

атмосферу, девіз роботи, етичні правила, стиль відносин. 

Отже, основні особливості міжнародного менеджменту полягають у 

вивченні, аналізі та оцінці зовнішнього середовища міжнародного бізнесу 

для використання конкурентних переваг підприємства, в урахуванні 

національно-культурних розходжень країн, розробці та реалізації стратегій, 

пошуку методів та шляхів для розвитку міжнародного бізнесу, удосконаленні 

системи управління. 
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