
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВК 2.1. 
2. Назва: Крос-культурний менеджмент 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щербакова А.С., к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

• працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань, цінуючи та поважаючи різноманітність та мультикультурність; 

• формулювати і вирішувати управлінські завдання на основі сучасних концепцій крос-

культурного менеджменту; 

• аналізувати причини конфліктів, що виникають між представниками різних культур; 

• уникати типових помилок, пов'язаних з національними стереотипами поведінки; 

• діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань (мотивів); 

• організовувати та здійснювати ефективні комунікації з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному контексті; 

• демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Менеджмент», «Самоменеджмент».  

12. Зміст курсу: Сутність та значення крос-культурного менеджменту. Вплив культури на 

міжнародні ділові відносини. Цінності, ставлення, поведінка: міжкультурна різноманісність. 

Міжкультурне ділове спілкування. Лідерство в міжкультурному діловому оточенні. Культурні 

розходження в організаціях. Корпоративна культура і етика в міжнародному бізнесі. 

Кроскультурні аспекти міжнародних переговорів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Берри Джон В., Пуртинга Айп Х., Сигалл Маршалл Х., Дасен Пьер Р. Кросскультурная 

психология. Исследования и применение: пер. с англ. –Х. : Гуманитарный центр, 2017. –558 с. 

2. Мешко Н. П. Крос-культурний менеджмент у корпоративних стратегіях міжнародних 

компаній / Н. П. Мешко, О. Є. Буланкіна. // Ефективна економіка. - 2012. - № 7. 

3. Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с 

представителями других стран и культур: учеб. пособие для вузов. –М. : Дело, 2015. –254 с. 

4. Воронкова А. Е., Баб’ян М. М., Коренев Е. Н., Мажура І. В. Корпорації: управління та 

культура: монографія / За заг. ред. A. E. Воронкової. Дрогобич: Вимір, 2006. 376 с. 

5. Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища: 

Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: навч. 

посіб. / Є. Г. Панченко, Л. П. Петрашко. — К.: КНЕУ,2010. — 191 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: BK 2.1. 
2. Title: Cross-cultural management 

3. Type: selective 

4. Higher education level І (Bachelor’s) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied:5 

7. Number of established ECTS credits:3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Anastasiia Shcherbakova, 

PhD in Economics, associate professor  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student will be able to: 

• work in a team and establish interpersonal interaction in solving the professional problems, 

appreciating and respecting diversity and multiculturalism; 

• formulate and solve management tasks based on modern concepts of cross-cultural 

management; 

• analyze the causes of conflicts that arise between people of different cultures; 

• avoid common mistakes associated with national stereotypes of behavior; 

• act socially responsibly and consciously on the basis of ethical considerations (motives); 

• organize and carry out an effective communication with representatives of various professional 

groups and in the international context; 

• demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be 

critical and self-critical. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty", 

"Management", " Self-management".  

12. Course contents: The essence and significance of cross-cultural management. The influence of 

culture on international business relations. Values, attitudes, behavior: intercultural diversity. 

Intercultural business communication. Leadership in an intercultural business environment. Cultural 

differences in organizations. Corporate culture and ethics in international business. Cross-cultural 

aspects of international negotiations. 

13. Recommended educational editions:  
1. Berry John V., Purtinga Aip H., Seagall Marshall H., Dasen Pierre R. Cross-cultural psychology. 

Research and application: trans. from English. –Kharkiv: Humanitarian Center, 2017. –558 p. 

2. Meshko N.P. Cross-cultural management among corporate strategies of international companies / 

N.P. Meshko, O. Ye. Bulankina. // Effective economy. - 2012. - No. 7. 

3. Myasoedov S.P. Fundamentals of cross-cultural management: How to do business with 

representatives of other countries and cultures: textbook. manual for universities. – M., 2015. –254 p. 

4. Voronkova A. E., Babyan M. M., Korenev E. N., Mazhura І. V. Corporation: management and 

culture: monograph / Ed. by A. E. Voronkovo. Drogobych: Vymir, 2006, 376 p. 

5. Technologies for cross-cultural management: adaptation to the minds of a real middle ground: 

Interdisciplinary training of master's programs "International business management" / 

Ye. G. Panchenko, L. P. Petrashko. - K .: KNEU, 2010. - 191 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


