
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Глобальний стратегічний менеджмент 
 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий). 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування. 

Спеціальність – 073 Менеджмент. 

Освітня програма – Менеджмент. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Викладач: Касич А.О., завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування. 
 

1. Анотація курсу: 

Семестр: 2. 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 20 год., практичні – 20 год., 

самостійна робота –80 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями пошуку, оброблення та оцінювання, а також 

аналізу та синтезу інформації, процесів та явищ, які відбуваються у глобальній економіці; 

забезпечення якості управлінських рішень щодо розробки стратегії розвитку компаній в 

умовах міжнародної конкуренції. 

Результати навчання дисципліни:  
знати: сучасні способи та ситуації застосування науково-обґрунтованих концепцій, методів 

та інструментів глобального стратегічного менеджменту; 

вміти: вирішувати проблеми на основі їх теоретичного осмислення; надавати ефективну 

підтримку студентам під час викладання, наставництва; формувати власний стиль науково-

педагогічної діяльності та професійного спілкування; застосовувати отримані знання в 

науково-практичній діяльності; визначати стратегічні цілі розвитку та організовувати їх 

реалізацію у глобальному контексті;  

здатен продемонструвати: навички розробки стратегії для глобальних корпорацій, проведення 

стратегічного аналізу діяльності компаній в умовах міжнародної конкуренції; 

володіти: здатністю продемонструвати здатність спілкування адекватні комунікативній 

ситуації на основі знань міжкультурних відмінностей; здатністю самостійно вирішувати, 

інтерпретувати і співвідносити факти культурного і суспільного життя, беручи до уваги 

соціально-психологічні особливості комунікативної поведінки носіїв; здатністю працювати в 

групі зі впровадження результатів наукових досліджень; реалізації управлінських рішень. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити та кореквізити): 
менеджмент якості, стратегічний менеджмент, теорія прийняття рішень, проектний 

менеджмент, конкурентна політика. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Закономірності та принципи розвитку глобальної економіки. 

Тема 2. Глобальні компанії та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі. Тема 3. 

Становлення глобального стратегічного менеджменту. Тема 4. Теоретична основа 

глобального стратегічного менеджменту. Стратегічний менеджмент у міжнародних 

корпораціях. Тема 5. Стратегічне управління виробничою діяльністю у міжнародних 

компаніях. Стратегічний набір міжнародних компаній. Тема 6. Системи управління 

персоналом у міжнародних компаніях. Тема 7. Сучасні тенденції розвитку глобальної 

економіки та перспективи розвитку корпоративного управління у найбільших компаніях 

світу.  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).  

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань, 

комплекти тестових завдань для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 



2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

(тестовий) 
Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Усього 

Виступ на практичному занятті  2 2 2 2 2 2 3 15 

Виконання і захист 

індивідуальних робіт 
3 3 3 3 3 3 2 20 

Презентації 5 5 5 5 5 5 5 35 

Поточний контроль 10 10 20 

Екзамен  10 10 

Всього з дисципліни 100 
 

Критерії оцінювання екзамену: 

Розподіл 10 балів, які відводяться на екзамен: теоретичне питання – 2 бали, тестові 

питання – 3 бали, задача – 5 балів. 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

 

3. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.1 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість 

балів за кожну практичну роботу і модульний контроль. 

3.2 В разі несвоєчасного виконання робіт відбувається зниження оцінки. 

3.3 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність); 

- без поважних причин оцінюється зі зниженим балом. 

3.4 При виявленні плагіату робота потребує суттєвого доопрацювання.  

3.5 Пропущенні заняття потребують відпрацювання. 



 


