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1. Загальні положення 
 

Навчальна дисципліна «Крос-культурний менеджмент» 

забезпечує формування теоретичних знань та практичних вмінь 

щодо управління підприємствами, установами та організаціями, 

які здійснюють свою діяльність у мультикультурному 

середовищі; оволодіння сучасними методами та прийомами 

налагодження міжкультурних комунікацій, а також практичних 

навичок діагностики причин міжкультурних конфліктів і 

обрання способу їх вирішення з врахуванням національних і 

міжкультурних особливостей. Дисципліна направлена на 

формування в студентів компетенцій для прийняття 

управлінських рішень, заснованих на використанні інструментів 

крос-культурного менеджменту для ефективного управління 

організаціями в умовах глобальної економіки з урахуванням 

особливостей і взаємодії різних культур. 

Основними завданнями дисципліни є: вивчення основних 

понять та алгоритмів крос-культурного менеджменту; 

висвітлення теоретико-методологічних і прикладних аспектів 

крос-культурного менеджменту; формування у студентів 

практичних навичок і вмінь щодо застосування методів і 

механізмів крос-культурного менеджменту; підготовка 

студентів до роботи у мультикультурному середовищі сучасного 

бізнесу; формування навичок працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань, цінуючи та поважаючи різноманітність та 

мультикультурність; вивчення причини конфліктів, що 

виникають між представниками різних культур, а також 

типових помилок, пов'язаних з національними стереотипами 

поведінки; розвиток навичок діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів); формування 

прикладних умінь організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті 

В результаті вивчення дисципліни «Крос-культурний 

менеджмент» здобувачі вищої освіти набудуть наступні 

компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і 
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невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

соціальних та поведінкових наук. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті 

ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту 

ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при  вирішенні професійних завдань. 

 

та програмні результати навчання: 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації 

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації 

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним 

і самокритичним. 

Викладання навчальної дисципліни передбачає комбінацію 

лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань 

та використанням кейс-методів, обговорень, дискусій, ділових 

ігор, тренінгів, колаборативного навчання, презентацій 

результатів досліджень, що розвивають лідерські навички та 

навички працювати в команді, а також застосування 

спеціальних інформаційних технологій (комп’ютерної графіки, 

відео- та аудіоресурсів, інтерактивних елементів). 

При викладанні лекційного курсу застосовуються методики 

проблемного та евристичного навчання через застосування 

таких форм навчання як аналітичні та проблемні лекції та 

дискусії. Мета проведення таких лекцій – розвиток у студентів 

логічного та самостійного осмислення матеріалу. Практичні 
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завдання включають підготовку до практичних занять за 

вказаним планом; виконання контрольних завдань; виконання 

завдання дослідницького характеру; критичний огляд наукових 

публікацій за обраною проблематикою. Індивідуальні завдання 

дозволяють студентам перевірити якість засвоєного матеріалу 

шляхом самостійного вирішення поставлених завдань у 

позааудиторний час.  

 

2. Тематичний зміст дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи крос-

культурного менеджменту 

 

Тема. 1. Сутність та значення крос-культурного 

менеджменту 
Поняття та сутність крос-культурного менеджменту.  Історія 

виникнення крос-культурного менеджменту. Еволюція та 

основні концепції крос-культурного менеджменту. Основні 

труднощі, що виникають при управлінні полікультурними 

колективами 

 

Тема 2. Вплив культури на міжнародні ділові відносини 
Різноманітність ділових культур в міжнародному світі. 

Поняття культури та рівні культурного програмування. 

Міжкультурні бар'єри і конфлікти Типові реакції на незнайомі 

культури. Поняття культурного шоку. Взаємодія з іншими 

культурами. Класифікація культур. 

 

Тема 3. Міжкультурне ділове спілкування 
Проблеми міжкультурного спілкування. Основні крос-

культурні помилки. Причини міжкультурних конфліктів і шляхи 

їх подолання Аспекти розуміння повідомлень у різних 

культурах. «Золоті» правила крос-культурного спілкування. 

Основні принципи ділової взаємодії в світі. 

 

Тема 4. Крос-культурні підприємницькі комунікації 
Передумови формування крос-культурних комунікацій. 

Крос-культурні комунікації в бізнесі: елементи та функції. 

Класифікація крос-культурних підприємницьких комунікацій та 
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їх методи. Особливості комунікацій в країнах Європи, Азії, 

Америки 

 

Змістовий модуль 2. Технології крос-культурного 

менеджменту 

 

Тема 5. Лідерство в міжкультурному діловому оточенні 
Лідерство в міжнародних організаціях. Діловий протокол: 

крос-культурний аспект. Теорії лідерства: ситуаційний прояв у 

різних культурах. Національні стилі лідерства. Врегулювання 

конфліктів і міжнародні переговори як засіб подолання крос-

культурних бар'єрів. 

 

Тема 6. Крос-культурні розходження в мотивації 

персоналу 
Теорії мотивації і їх крос-культурний прояв. Ранні та сучасні 

теорії мотивації. Культурна обумовленість теорій мотивації. 

Ставлення до роботи в різних культурах. Застосування теорій 

мотивації в багатокультурному середовищі. Вплив культурного 

контексту на процес мотивації. 

 

Тема 7. Корпоративна культура і етика в міжнародному 

бізнесі 
Менеджмент та культурні цінності. Культурні розходження 

та стилі управління. Реакції різних культур на встановлені 

твердження. Сприйняття й управління впливом культурної 

розмаїтості організації. Особливості етики в міжнародному 

бізнесі. Основні риси етичного ведення міжнародного бізнесу. 

Міжнародний етикет. 

 

Тема 8. Крос-культурні аспекти міжнародних переговорів 
Особливості міжнародних переговорів. Тактика ведення 

переговорів з іноземними партнерами. Особливості ведення 

переговорів з представниками Східних і Західних країн. Моделі 

поведінки на переговорах. Фактори успіху міжкультурних 

переговорів. 
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3. Тематика практичних занять 
 

Практичне заняття № 1 

Сутність та значення крос-культурного менеджменту 

 

Метою практичного заняття є набуття розуміння сутності та 

особливостей крос-культурного менеджменту в умовах 

глобалізації світової економіки 

 

Питання для обговорення: 

1. Історія виникнення крос-культурного менеджменту 

2. Еволюція крос-культурного менеджменту 

3. Концептуальні підходи до крос-культурного 

менеджменту 

4. Основні напрямки та актуальні проблеми крос-

культурного менеджменту 

5. Основні рушійні сили та наслідки глобалізації у 

сучасному світі 

6. Крос-культурний менеджмент як шлях до створення 

конкурентних переваг 

7. Світові економічні та політичні процеси сучасності в 

контексті розвитку багатокультурного бізнесу 

 

Практичне заняття № 2 

Вплив культури на міжнародні ділові відносини 

 

Метою практичного заняття є набуття розуміння 

особливостей ділових культур в міжнародному світі, взаємодії 

різних культур між собою, міжкультурних бар’єрів 

 

Питання для обговорення: 

1. Ціннісна орієнтація культур за моделлю Г. Хофстеде 

2. Теорія «Z» за У. Оучи 

3. Кластеризація світових ділових культур 

4. Основні труднощі, що виникають при управлінні 

полікультурними колективами 

5. Типові реакції на незнайомі культури 

6. Особливості міжкультурних бар’єрів та конфліктів 
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7. Національні стереотипи в роботі менеджера міжнародної 

компанії 

 

Практичне заняття № 3 

Міжкультурне ділове спілкування 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь виявлення та 

аналізу міжкультурних конфліктів та визначення шляхів їх 

подолання, набуття навичок застосування «золотих» правил 

крос-культурного спілкування, формування навичок визначення 

основних принципів ділової взаємодії в світі  

 

Питання для обговорення: 

1. Проблеми міжкультурного спілкування. Основні крос-

культурні помилки 

2. «Золоті» правила крос-культурного спілкування.  

3. Основні принципи ділової взаємодії в світі 

4. Особливості комунікацій в інтернаціональній команді 

5. Інформаційний потік в умовах крос-культурного 

менеджменту 

6. Аспекти розуміння повідомлень у різних культурах 

 

Практичне заняття № 4 

Крос-культурні підприємницькі комунікації 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок крос-

культурних комунікацій в бізнесі; розуміння особливостей 

комунікацій в країнах Європи, Азії, Америки 

 

Питання для обговорення: 

1. Крос-культурні комунікації і фактори, що на них 

впливають 

2. Етичні аспекти міжкультурних комунікацій 

3. Етноцентризм, ксенофобія, стереотипи та забобони 

4. Крос-культурний шок та типові помилки спілкування.  

5. Вербальні та невербальні комунікації, їх взаємозв'язок із 

культурою 

6. Напрямки підвищення ефективності комунікацій 

7. Бізнес-протокол та етикет у глобальному масштабі 
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8. Особливості ведення ділових переговорів за умов різних 

культур 

 

Практичне заняття № 5 

Лідерство в міжкультурному діловому оточенні 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь застосування 

інструментів лідерства в міжнародних організаціях; набуття 

навичок проведення міжнародних переговорів для подолання 

крос-культурних бар'єрів  
 

Питання для обговорення: 

1. Моделі крос-культурної поведінки у бізнесі та типи 

національних ділових культур 

2. Особливості та значимість праці в різних бізнес-

культурах 

3. Фактори, що впливають ставлення до праці, 

національні особливості 

4. Сутність крос-культурних конфліктів та причини їх 

виникнення  

5. Підходи до вирішення крос-культурних конфліктів 

6. Підвищення ефективності зовнішніх та внутрішніх 

ділових комунікацій, що здійснюються в умовах 

крос-культурної взаємодії  

7. Розвиток навичок крос-культурної компетентності 

8. Національні моделі лідерства  

9. Відмінності в уявленнях про статус та лідерство в 

полікультурних організаціях  

10. Фактори, що впливають на ефективність лідерства у 

різних культурах 

 

Практичне заняття № 6 

Крос-культурні розходження в мотивації персоналу 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь 

використовувати різноманітні системи мотивації в 

багатокультурному середовищі, застосування основних підходів 

до процесу підбору і відбору персоналу в міжнародних 
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компаніях; формування навичок побудови моделей мотивації, 

заснованих на потребах різних культур  

 

Питання для обговорення: 

1. Міжкультурні співставлення моделей мотивації у 

різних країнах 

2. Аспекти мотивації працівників у крос-культурному 

середовищі у контексті моделі Хофстеде 

3. Проблеми у крос-культурному менеджменті щодо 

процесу мотивації команд 

4. Рекомендації щодо покращення процесу мотивації 

мультикультурної команди в компанії 

5. Подібності та відмінності культур України та різних 

країн світу стосовно сприйняття мотиваційних 

практик 

6. Вплив культурних показників на мотиваційні 

практики 

7. Мотиваційні техніки для різних культур 

8. Крос-культурні психологічні особливості підбору і 

управління професійними полінаціональними 

кадрами 

 

Практичне заняття №7 

Крос-культурні аспекти міжнародних переговорів 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок проведення 

міжнародних переговорів з представниками Східних і Західних 

країн; освоєння факторів успіху міжкультурних переговорів 

 

Питання для обговорення: 

1. Крос-культурні особливості при веденні міжнародних 

переговорів 

2. Діловий етикет в структурі переговорів 

3. Вплив культурних особливостей країни на 

міжнародні переговори 

4. Особливості ведення переговорів з партнерами з 

різних країн світу 

5. Комунікативні бар’єри в спілкуванні з 

представниками інших культур 
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6. Формування крос-культурної комунікативної 

компетентності менеджерів 

7. Крос-культурні відмінності у переговорному процесі 

 

4. Тематика самостійної роботи 
 

Успішне вивчення дисципліни передбачає раціональне 

поєднання кількох видів навчальної роботи – лекцій, 

семінарських занять, самостійної роботи. При цьому самостійну 

роботу слід розглядати однією з головних ланок повноцінної 

вищої освіти, на яку припадає значна частина навчального часу. 

Самостійна робота студентів складається з таких складових: 

- робота з основною та додатковою літературою, з 

матеріалами інтернету та конспектами лекцій; 

- позааудиторна підготовка до практичних занять, виконання 

доповідей, рефератів, індивідуальних завдань; 

- виконання самостійних практичних робіт тощо 

 

Питання для самостійного вивчення дисципліни: 

 

1. Національна культура як джерело цінностей та норм. 

2. Комунікативні особливості різних національних культур. 

3. Крос-культурний шок та його подолання. 

4. Сучасні наукові підходи та напрямки крос-культурного 

менеджменту 

5. Етнічна стереотипізація як основа міжетнічних відносин 

6. Мова як елемент етнічної культури 

7. Модель базових культурних орієнтацій у дослідженнях 

Р.Льюїса 

8. Національні та регіональні особливості крос-культурного 

менеджменту. 

9. Специфіка міжкультурної комунікації та способи 

підвищення її ефективності 

10. Західні управлінські технології та проблеми їх адаптації в 

українських компаніях. 

11. Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління у 

світовій економіці. 

12. Взаємодія національної ділової та корпоративної культур 
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13. Національна ділова культура як джерело конкурентної 

переваги та ресурс розвитку економіки. 

14. Культурні відмінності та етика у міжнародному бізнесі. 

15. Специфіка бізнес-культури України. 

16. Вплив національної культури на управління організацією 

17. Роль протестантської етики у формуванні американської 

ділової культури. 

18. Домінуючі релігії в національній діловій культурі та їх 

вплив на особливості ведення бізнесу у країні розміщення. 

19. Проблеми перекладу та крос-культурних відмінностей у 

міжнародній рекламі. 

20. Етноцентричний підхід в управлінні міжнародною 

компанією: вплив на ефективність та витрати ведення 

бізнесу. 

21. Специфіка управління «мультикультурними» командами та 

організаціями 

22. Вплив національної культури на здатність до розробки 

нових продуктів 

23. Протестантська етика та західна ділова культура. 

24. Іслам та східна ділова культура. 

25. Католицизм та її вплив формування західноєвропейської 

ділової культури. 

26. Православ'я, його базові цінності та їхнє відображення в 

українській діловій культурі. 

27. Актуальні проблеми та способи формування крос-

культурної компетенції менеджерів. 

28. Різноманітність національних культур та міжетнічні 

конфлікти у Європі. 

29. Національні моделі переговорного процесу. 

30. Невербальні національно-культурні особливості 

комунікацій у бізнесі 

31. «Подарунковий конфлікт» у бізнесі та способи його 

подолання. 

32. Відмінності в монохромних та поліхромних культурах та їх 

використання у практиці управління. 

33. Національні особливості добору персоналу. 

34. Етика та довіра у міжнародному бізнесі. 

35. Культурні контрасти у системах цінностей націй. 
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36. Крос-культурна компетентність менеджера та толерантне 

ставлення до інших культур. 

37. Крос-культурні аспекти проблеми мотивації та 

стимулювання персоналу 

 

5. Критерії оцінювання 
 

Для досягнення цілей і завдань курсу студентам необхідно 

засвоїти теоретичний матеріал, своєчасно виконувати практичні 

завдання, скласти модульні контролі. За попередньою згодою 

викладача, здобувачі вищої освіти можуть виконувати 

альтернативні завдання для забезпечення досягнення 

запланованих результатів навчання. 

Критерії оцінювання встановлюються індивідуально для 

кожного навчального завдання. При оцінюванні кожного 

завдання враховуються: якість й повнота виконання завдань (не 

менше 60% балів, що виділені за завдання), своєчасність 

виконання завдань (до 40% балів, що виділені за завдання). 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються наступним чином:  

- практичні/самостійні/індивідуальна тощо: 60% семестрової 

оцінки; максимальна кількість – 60 балів; 

- модульна контрольна робота: 40% семестрової оцінки 

(максимальна кількість балів – 40 (модуль 1 – 20 балів, модуль 2 

– 20 балів)).  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно 

до Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

За кожним змістовим модулем проводиться по одному 

модульному контролю. Модульні контролі проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

відповідно до графіка навчального процесу. 

Порядок проведення поточних і семестрових контролів та 

інші документи, пов’язані з організацією оцінювання та порядок 

подання апеляцій наведений на сторінці Навчально-наукового 

центру незалежного оцінювання за посиланням - 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://exam.nuwm.edu.ua/
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https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
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