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ВСТУП 

Анотація 
Дисципліна «Крос-культурний менеджмент» є складовою частиною циклу 

професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 

належить до обов’язкових дисциплін з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності «073 Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» і є необхідною для чіткої 

організації навчального процесу студентів денної та заочної форми навчання. 

Курс передбачає поглиблене вивчення студентами основ управління та 

спілкування в мультінаціональних організаціях та типових помилок щодо 

національних стереотипів поведінки; набуття умінь та формування 

компетенцій, необхідних для використання теоретичних підходів за для 

вивчення національних культур для практики успішного ведення бізнесу; 

ознайомлення з інструментами вирішення крос-культурних конфліктів в 

організації; 

Ключові слова: крос-культурні розходження, культурні цінності, моделі 

поведінки, крос-культурні комунікації. 

 

 

Summary 
Discipline "Cros-cultural management" is a part of professional training of the first 

(bachelor's) level of higher education, which belongs to the mandatory disciplines in 

the field of knowledge 07 "Management and Administration", specialty of "073 

Management" and the educational program of "Management of Organizations and 

Administration" and is necessary for a clear organization of the educational process 

of full-time and part-time students. 

• The course provides students with in-depth study of the basics of management and 

communication in multinational organizations and common mistakes about national 

stereotypes of behavior; acquisition of skills and formation of competencies 

necessary for the use of theoretical approaches for the study of national cultures for 

the practice of successful business; acquaintance with tools of the decision of cross-

cultural conflicts in the organization; 

Keywords: cross-cultural differences, cultural values, models of behaviour, cross-

cultural communications. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Обов'язкова 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність 073 

«Менеджмент» 
2-й  Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Написання контрольної 

роботи 
(назва) 

Освітня програма 

«Менеджмент організацій 

і адміністрування» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

 3-й  

 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 2; 

самостійної роботи 

студента -4. 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

15 год.  

Семінарські 

30 год.  
Лабораторні 

- ГОД.  

Самостійна робота 

45- год.  

Вид контролю: іспит 

Форма контролю: 

комбінована 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Крос-культурний менеджмент» є формування 

у здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми таких 

загальних компетентностей: цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності (ЗК12), здатність працювати у міжнародному контексті 

(ЗКІЗ). На основі вивчення дисципліни здобувачі набувають професійні 

компетентності: здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань (СК9). 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Крос-культурний менеджмент» є такі 

дисципліни: вступ до спеціальності, теорія організації. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

 застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації (РН 8); 

 демонструвати: здатність діяти соціально відповідально та громадське 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів); повагу до різноманітності 

та між культурності (РН 15). 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади крос-культурного 

менеджменту. 
Тема 1. Роль культури, її види та складові елементи [1] стор. 56-59, стор. 161- 

205; [3] стор. 33-38, стор. 129-135. 

1. Передумови виникнення та сутність крос-культурного менеджменту. 

2. Поняття культури та її види. 

3. Елементи культури. 

4. Відмінності національної, ділової та організаційної культури. 

 

Тема 2. Етика в крос-культурному контексті [1] стор. 215-235; [4] стор. 5-9. 

1. Сутність етики та соціальної відповідальності в міжнародному бізнесі. 

2. Етика поведінки в інших культурах. 

3. Методи ведення бізнесу і корпоративна культура. 

 

Тема 3. Крос-культурні комунікації [1] стор. 175-181, [3] стор. 41-56; [41] стор. 

116-121. 

1. Засоби комунікації. 



2. Цінності та ставлення. 

3. Особливості ділового спілкування та етикету в різних культурах. 

 

Тема 4. Міжкультурне ділове спілкування [3] стор. 64-80, [3] стор. 237-246. 

1. Проблеми міжкультурного спілкування. 

2. Аспекти розуміння повідомлень у різних культурах. 

3. крос-культурні аспекти міжнародних переговорів. 

 

 

Змістовий модуль 2. Інструменти крос-культурного менеджменту. 
 

Тема 5. Поведінка на робочому місці в багатонаціональній компанії [3] стор. 

107-117. 

1. Культурні розходження в стилі управління. 

2. Культурні параметри виробничих відносин. 

3. «Західна» та «східна» моделі поведінки. 

 

Тема 6. Лідерство в міжнаціональному діловому оточенні [1] стор. 741-754; 

[3] стор. 174-195. 

1. Значення лідерства в організаціях. 

2. Теорії лідерства. 

3. Національні стилі лідерства. 

 

 

Тема 7. Управління людськими ресурсами в багатонаціональній компанії [1] 

стор. 975-1000, [4] стор. 106-116; 

1. Філософія підбору персоналу. 

2. Збереження та плинність кадрового складу. 

3. Характер трудових відносин в різних країнах. 

 

Тема 8. Подолання конфліктів в управлінні в багатонаціональних компаніях [4] 

стор. 88-94. 

1. Крос-культурний шок. 

2. Механізми уникнення конфліктів в організації. 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

Усьо-

го 

у тому 

числі 

л с лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади крос-культурного 

менеджменту 

Тема 1. Роль культури, п види та складові елементи 11 2 4 _ 5 

Тема 2. Етика в крос-культурному контексті 12 2 4 _ 6 

Тема 3. Крос-культурні комунікації 11 2 4 _ 5 

Гема 4. Міжкультурне ділове спілкування 11 2 4 _ 5 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 16  21 

Змістовий модуль 2. Інструменти крос-культурного менеджменту 

Тема 5. Поведінка на робочому місці в багатонаціональній 

компанії 
12 2 4  6 

Тема 6. Лідерство в міжнаціональному діловому оточенні 12 2 4 - 6 

Тема 7. Управління людськими ресурсами в 

багатонаціональній компанії 
9 1 2 - 6 

Тема 8. Подолання конфліктів в управлінні в 

багатонаціональних компаніях 
12 2 4  6 

Разом за змістовим модулем ? 45 7 14  24 

Разом за курсом 90 15 30 _ 45 

 

Теми семінарських занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Роль культури, її види та складові елементи 4 

2 Етика в крос-культурному контексті 4 

3 Крос-культурні комунікації 4 

4 Міжкультурне ділове спілкування 4 

5 
Поведінка на робочому місці в багатонаціональній 

компанії 
4 

6 Лідерство в міжнаціональному діловому оточенні 4 

7 
Управління людськими ресурсами в багатонаціональній 

компанії 
2 

8 
Подолання конфліктів в управлінні в 

багатонаціональних компаніях 
4 

Разом 30 

 

 

Самостійна робота 
Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; самостійне 

поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до практичних робіт; 



написання рефератів та підготовку презентацій; підготовку до поточних 

модульних контрольних робіт; підготовку до заліку. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Завдання для самостійної роботи 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Підготовка до семінарських занять:  

 

- вивчення тем курсу за списком основної літератури 

для виконання тестів та обґрунтування ситуаційних 

задач; 

15 

 
- написання контрольної роботи , підготовка 

презентації 
15 

2 Підготовка до модульної контрольної роботи 15 
 Разом 45 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання га методів їх 

демонстрування 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

 вирішення ситуаційних завдань; 

 виконання контрольної роботи, її презентація; 

 поточний модульний контроль; 

 підсумковий іспит. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання 

практичних робіт, написання контрольної роботи, її презентація, поточне 

оцінювання в формі тесту, підсумкова модульна контрольна в кінці семестру за 

змістовими модулями). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок - 30 балів. Право 

здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних 

балів проміжних оцінок і заключного іспиту набирає не менше 70 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

практичних робіт. 



Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Оцінювання виконання контрольної роботи та підсумкової модульної 

контрольної 
Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип завдання і раціонально розв’язує його. Може 

розв’язувати комбіновані завдання. Відповідь вірна, у 

висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Надані повні усні відповіді на запитання стосовно ситуаційних 

задач. 

8 
Робота виконана у встановлений термін. Відповідь вірна, але 

недостатньо аргументована, робота недостатньо інформативна. 

Має неточності в оформленні. 

6 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип завдання і 

раціонально розв’язує його. Може розв’язувати комбіновані 

завдання. Студент надає відповідь не на всі запитання під час 

обговорення ситуаційних задач. 

4 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні аргументи. Розв’язує завдання користуючись 

алгоритмом. У висновках є помилки та неточності. 
2 Студент складає скорочену умову завдання. 
0 Студент не розв’язує завдання. 

 

Оцінювання роботи на семінарських заняттях 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 

містить аргументовані висновки 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 



Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 зо 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Розподіл балів за формою роботи 

Форма контролю 
Максимальна кількість 

балів 

Змістовий модуль 1 

Участь у семінарських заняттях 4x5 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 1 у формі 

тестування 
10 балів 

Всього ЗМ 1 30 балів 

Змістовий модуль 2 

Участь у семінарських заняттях 4x5 балів = 20 балів 

Підсумковий модульний контроль 2 10 балів 

Написання контрольної роботи 10 балів 

Всього ЗМ 2 40 балів 

Всього 70 балів 

 

 

Оцінювання відповіді на іспиті 
Кількість 
балів 

Критерії оцінювання відповіді 

30 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповіді, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи при цьому додаткову літературу. 

25 
Володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його 

викладає, розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи тільки обов’язкову літературу. 

20 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, повністю 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань, використовуючи при цьому літературу. При викладанні 

деяких питань допустимо окремі несуттєві неточності 
15 В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його зміст 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності. 
10 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово викладає його під час відповіді, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань. 



5 Частково володіє навчальним матеріалом, допускає при цьому 

суттєві помилки. При викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 

Семінарські заняття 1- 4 20 

Поточний модульний 10 

контроль (тест)  

Сума балів ЗМ 1 30 

ЗМ2 

Семінарські заняття 5-8 20 

Підсумкова модульна контрольна 10 

Написання контрольної роботи 10 

Сума балів ЗМ 2 40 

Підсумковий 

контроль 
іспит 30 

 Всього 100 

 

 

9. Засоби навчання 

 навчання за допомогою Google Classroom; 

 мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

 комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі; 

 бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 
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