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ВСТУП

Світова економіка і міжнародний бізнес в результаті тривалої еволюції
в кінці минулого століття отримали характер керованої систем. Причому ця
система стала мати не тільки яскраво виражену господарсько-економічну
форму, але й носить риси політико-правової загальногромадянської основи.
При цьому враховуються національні інтереси, історичні особливості й
традиції.
Глобалізаційні економічні процеси у світі, інтеграція України у
міжнародні економічні процеси, розширення світогосподарських зв'язків
висувають якісно нові більш високі вимоги до теоретичних та практичних
концепцій, що покладаються в основу формування системи управління
зовнішньоекономічними зв'язками, процесами, діяльністю. Це потребує
конкретних рекомендацій та наявності висококваліфікованих спеціалістів,
конкурентоздатних на сучасному ринку праці з жорсткими правилами та
високими вимогами, спроможних реалізувати їх на практиці. Практично
безсумнівним є те, що сучасний фахівець має орієнтуватися не тільки в
системі правил гри, які діють на вітчизняному ринку, а має бути обізнаним у
сфері міжнародних економічних відносин.
Розвиток трансформаційних процесів в економіці України потребує від
керівників підприємств вміння керувати, не тільки виробництвом продукції,
але і її просуванням на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Такі обставини визначають ряд особливостей в праці менеджера в
сучасних умовах.
Сучасним менеджером являється професійний керуючий, не тільки
знайомий з механізмом управління виробництвом продукції, але й
володіючий навичками роботи по вивченню стану справ на зовнішніх
ринках, пошуку перспективних видів продукції і споживачів, укладання
контрактів, які приносять прибуток.
В даному навчальному посібнику відображені ті суттєві зміни, які
стались в сутності діяльності роботи менеджерів в нашій країні в зв’язку з
переходом до нових умов господарювання.
Особливу увагу приділено менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності, міжнародному маркетингу, менеджменту міжнародної торгівлі,
управлінню ризиками зовнішньоекономічної діяльності, стратегічному
управлінню інноваційним розвитком підприємства, мотивації інноваційної
діяльності, управлінню інноваційними витратами, а також управлінню
інноваційними проектами.
У навчальному посібнику в достатній кількості вміщено таблиці,
схеми, контрольні запитання, тести для самоперевірки та модульного
контролю.
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Навчальне видання, насамперед, розраховане на студентів
спеціальності 073 «Менеджмент», другого (магістерського) рівня вищої
освіти, спеціалізацій «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент інноваційної діяльності». Може бути корисним аспірантам і
фахівцям у галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та
менеджменту інноваційної діяльності.
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