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Назва курсу МІЖКУЛЬТУРНИЙМЕНЕДЖМЕНТ
Адреса викладання
курсу

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка

Факультет та
кафедра, за якою
закріплена
дисципліна

Кафедра менеджменту

Галузь знань,
шифр та назва
спеціальності

07 «Управління і адміністрування»
073Д «Менеджмент» Інформаційні системи в менеджменті 073 (І)

Викладачі курсу ТИБІНКА Галина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту

Контактна
інформація
викладачів

galja-1987@ukr.net

Консультації по
курсу
відбуваються

Щопонеділка, 11:00 – 13:30 год. (адреса економічного факультету: 79000,
Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 304)
Консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою
домовленістю); можливі он-лайн консультації через Zoom, Viber або подібні
ресурси за попередньою домовленістю.

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/bachelors
Інформація про
курс

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Міжкультурний менеджмент»
розроблено згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівця
освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління і
адміністрування» ) спеціальність 073 «Менеджмент» Інформаційні системи в
менеджменті 073 (І).
Курс розроблено так, щоб забезпечити учасникам можливість отримати
необхідні знання сучасних обґрунтованих підходів оптимального та
швидкого вирішення завдань, які поставлено перед студентами, що
спеціалізуються в галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
міжнародної економіки, міжнародних відносин, міжнародних економічних
відносин, а також усіх, хто цікавиться питаннями ефективної взаємодії із
представниками інших культур. З цією метою значну увагу у курсі
зосереджено на впливі культури на організаційну поведінку в сучасному
світі, джерела й параметри культурних відмінностей на робочому місці.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Міжкультурний менеджмент» є завершальною нормативною
дисципліною з спеціальності 073 Д «Менеджмент» Інформаційні системи в
менеджменті 073 (І) для освітньої програми «Менеджмент організацій і
адміністрування» на освітньому ступені бакалавра, яка викладається в 8-му
семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Міжкультурний менеджмент» є
формування системи знань і практичних навичок щодо використання
концепцій міжкультурного менеджменту у діяльності багатонаціональних
підприємств.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжкультурний
менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:
� вивчення теоретичних основ міжкультурного менеджменту,
пов’язаних із процесами глобалізації та інтернаціоналізації, розвитком
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різноманітних форм міжнародного бізнесу, формуванням
національних і регіональних шкіл менеджменту в різних країнах, а
також особливостей менеджменту в міжнародних компаніях за
участю українських підприємств;

� вивчення культурного впливу на організацію тобто культурних
відмінностей і того, яким чином ці відмінності систематично
впливають на організацію; як працівники можуть виявити культурні
відмінності в межах свого робочого оточення;

� вивчення шляхів вирішення міжкультурних проблем і організаційного
розвитку;

� засвоєння динаміки міжкультурних команд, основ мотивації,
керівництва та прийняття рішень на основі інтернаціональної
перспективи;

� вивчення узагальненого міжнародного підходу до конфлікт-
менеджменту і ведення переговорів;

� засвоєння проблем менеджменту людських ресурсів, які виникають в
управлінні міжнародної кар’єри.

Література для
вивчення
дисципліни

Основна література:
1. Гачев В.Д. Національні образи миру : Америка в порівнянні з
Росією й слов’янством.М., 1997.

2. Льюис Р.Д. Ділові культури в міжнародному бізнесі. Від зіткнення
до взаєморозуміння.М. : Справа, 2001.

3. Мясоєдов С.П. Основи кроскультурного менеджменту. М : Справа,
2003. С. 186-210.

4. Ниренберг Д. Маэстро переговорів. Діловий бестселер.Мінськ :
Парадокс, 1996.

5. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и
корпоративная культура.М., 2004.

6. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур : методология и
методы этнической и кросс-культурной психологии.
Психология межэтнической толерантности. СПб., 2005.

7. Садохин А.П.Межкультурная коммуникация.М., 2004.
8. Тер-Минасова С. Г.Мова й міжкультурна комунікація.М., 2000.
9. Холден Н.Дж. Крос-культурний менеджмент. Концепція когнітивного
менеджменту.М.:Юнити, 2005.

10. Щербина В.В . Социальные теории организации : словарь. М.:
ИНФРА, 2000.

11. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. СПб. : Питер,
2002.

Додаткова література:
1. Beamer L., I.Varner. Intercultural Communication in the Global
Workplace. N.Y. : McGraw-Hill, 2001.

2. Bell A.H., Williams,G. Intercultural Business. Barron’s Business. Success
Series. 1999.

3. Dahl S. Advertising Appeals in Beer Commercials in the UK, the
Netherlands and Germany. Luton : Intercultural Discourse Group -
University of Luton, 2000.

4. Dahl S. Intercultural Research : The Current State of Knowledge. 2004.
Тривалість курсу 90 год.
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Обсяг курсу 56 години аудиторних занять. З них 28 годин лекцій, 28 годин практичних
занять та 34 години самостійної роботи

Очікувані
результати
навчання

Даний курс спрямований на формування у студентів:
� розвитку культурної самосвідомості студентів, уміння дізнаватися,
оцінювати й чітко формулювати своє власне культурне походження,
включаючи ті переконання й практику в галузі управління
бізнесом, на які їхня національна культура має визначальний вплив і
які вони привнесуть на своє робоче місце;

� кроскультурної поінформованості, вироблення уміння розпізнавати,
яким чином інші культури схожі чи відрізняються від їх власної,
уміння бачити й пояснювати поведінку людей й організацій з погляду
представників іншої культури;

� розвитку навичок кроскультурної комунікації, уміння впевнено й
ефективно спілкуватися з тими, чиї цілі, взаємини, моделі поведінки
й культурне походження значно відрізняються від наших власних;

� виробленню практичних навичок чуйно, толерантно та відкрито
реагувати на культурні особливості, уміння розпізнавати й
аналізувати культурні компоненти організаційних проблем;

� розуміння т р у д н о щ е й кроскультурної адаптації,
виробленню навичок визначення джерел стресу при переході з
культури в культуру.

Ключові слова Культура; культурне програмування; рівні культурного програмування;
ділові культури; міжнародні ділові відносини; цінності; ставлення;
поведінка; міжкультурна розмаїтість; культурна орієнтація суспільства;
ціннісна орієнтація суспільства; міжкультурне ділове спілкування; помилки
сприйняття; помилкова інтерпретація; помилкові оцінки; швидкі і повільні
повідомлення; високий і низький контекст; простір як спосіб комунікації; час
як спосіб комунікації; швидкість і спрямованість інформаційного
повідомлення; послідовність дій; сполучення культур; отримання адекватної
реакції; культурні відмінності; культурні параметри; організаційна культура;
національна культура; культурні архетипи; стратегії розпізнавання культури
організації; багатокультурні групи; лідерство; теорії лідерства; стилі
лідерства; теорії мотивації; ставлення до роботи; міжнародні переговори;
особливості міжнародних переговорів; фактори успіху міжнародних
переговорів

Формат курсу Денний
Проведення лекцій, практичних, лабораторних робіт та консультацій для
кращого розуміння тем

Теми Тема 1. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ
Тема 2. ЦІННОСТІ, СТАВЛЕННЯ, ПОВЕДІНКА: МІЖКУЛЬТУРНА
РОЗМАЇТІСТЬ
Тема 3.МІЖКУЛЬТУРНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
Тема 4. ПОВЕДІНКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: КУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ
Тема 5. КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Тема 6. ЛІДЕРСТВО В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІЛОВОМУ ОТОЧЕННІ
Тема 7. КРОСКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
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Тема 8. КРОСКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Підсумковий
контроль, форма

Іспит в кінці семестру
Письмовий

Ключовим структурним елементом навчально-виховного процесу є
контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів. Використовуючи
поточний та проміжний контроль знань студентів протягом семестру
здійснюється підсумкове оцінювання.

Для перевірки знань, умінь, якості підготовки студента з дисципліни
використовують наступні засоби оцінювання знань:

- для поточного контролю – опитування усне, тестування, ситуаційні
завдання; розв’язання задач;

- для проміжного контролю – модульний контроль, який передбачає
теоретичні питання та тестування;

- для підсумкового контролю – письмовий іспит.
Пререквізити Для вивчення дисципліни студентам необхідні базові знання з наступних

дисциплін: основи менеджменту, адміністрування, господарське
законодавство, економіка підприємств, економічна діагностика, фінанси
підприємств, облік і аудит, стратегічне управління, маркетинг, державне
регулювання економіки для розуміння категоріального апарату та наукових
джерел з вказаної проблематики.

Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу

Лекції, комплексні модулі і завдання, презентація; електронні матеріали з
вказаної дисципліни та інших пов’язаних дисциплін в системі (платформі)
Moodle, Skype (входить до складу Microsoft 365®; для он-лайн консультацій);
Мicrosoft 365®; дискусія, проектно-орієнтоване навчання, колаборативне
навчання (спільні розробки, групові проекти).

Необхідне
обладнання

Для вивчення дисципліни «Міжкультурний менеджмент» необхідно
використовувати операційні системи та загально вживані програми і
електронні матеріали системи Moodle, Skype (входить до складу Microsoft
365®; для он-лайн консультування);Мicrosoft 365®.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою за наступним
співідношенням:
• практичні заняття: максимальна кількість балів – 20; 20 % семестрової
оцінки;
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів – 20; 20 %
семестрової оцінки;
• індивідуальне завдання: максимальна кількість балів – 10; 10 % семестрової
оцінки;
• іспит: максимальна кількість балів – 50; 50 % семестрової оцінки.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Форма підсумкового контролю успішності - іспит.

Під час викладання курсу «Міжкультурний менеджмент»
використовують наступні методи контролю.

Під час проведення змістових модулів та практичних занять
здійснюється поточний контроль з метою перевірки рівня підготовки
студента виконувати конкретну роботу, інструментами якого є тестування та
контрольні роботи.

Об’єкти поточного контролю знань з курсу «Міжкультурний
менеджмент»:

1) активна участь й систематичність роботи на практичних заняттях;
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2) виконання самостійних (індивідуальних) завдань;
3) виконання модульних (контрольних) завдань;
При оцінці активної участі та систематичності роботи студентів на

практичних заняттях враховується:
продемонстрований у відповідях рівень знань на практичних заняттях;
активна участь в обговоренні дискусійних питань;
результати виконання завдань поточного контролю, практичних робіт

тощо.
Оцінка виконання студентами модульних (контрольних) завдань

включає загальний рівень теоретичних знань студентів та практичні навички,
отримані під час вивчення конкретного змістовного модуля.

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового іспиту з
метою оцінити підсумкові результати навчання.
Засоби діагностики успішності навчання

Важливим структурним елементом навчально-виховного процесу
студентів є контроль за навчально-пізнавальною діяльністю. Підсумкове
оцінювання знань проводиться враховуючи результати поточного та
проміжного контролю протягом семестру.

Для перевірки якості підготовки, умінь, знань студентів з вказаного
курсу використовуються наступні засоби оцінювання:

- для поточного контролю – тестування, усне опитування, ситуаційні
вправи, розв’язування задач;

- для проміжного контролю – проведення модулю, який включають
теоретичні питання та тестування;

- для підсумкового контролю – письмовий іспит.
Засоби поточного контролю знань студентів:

Засоби контролю Кількість балів

Поточне опитування студентів на практичних
заняттях

20

Тестування студентів за змістовим модулем 1 10
Тестування студентів за змістовим модулем 2 10
Індивідуальне завдання 10

Засоби підсумкового контролю знань студентів:

Засоби контролю Кількість балів

Денена/вечірня
Письмовий іспит 50

Письмові роботи: Передбачається письмове індивідуальне виконання
завдання студентами.
Академічна доброчесність: Передбачається відображення оригінальних
досліджень і/або міркувань в роботах студентів. Відсутність посилань на
використані праці, списування, фабрикування джерел, втручання в роботу
інших студентів тощо є прикладами академічної недоброчесності та
підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів обману чи
плагіату.
Відвідування занять є важливим елементом навчання. Передбачається
відвідування студентами усіх лекції та практичних зайнять. У випадку
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неможливості відвідати заняття студент повинен повідомити викладача. За
будь-яких умов студенти повинні дотримуватися визначених термінів
виконання усіх передбачених видів письмових робіт.
Література. Усі джерела, які студенти не знайдуть самостійно, викладач
надасть в освітніх цілях без права передачі третім особам. Студенти можуть
використовувати також й іншу літературу.
Виставлення балів. Враховуються бали поточного тестування, самостійної
роботи та підсумкового тестування. Обов’язково враховуються також
присутність на заняттях та активна участь під час практичного заняття;
відсутність запізнень та пропусків занять; користування планшетом,
мобільним телефоном та іншими мобільними пристроями в не пов’язаних з
навчанням цілях; плагіат та списування; несвоєчасність виконання завдання
тощо.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А Відмінно

Зараховано
81-89 В Добре71-80 С
61-70 D Задовільно51-60 Е

0-50 FX
незадовільно з
можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

Питання до
екзамену

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань
1. Що таке культура?
2. Рівні культурного програмування.
3. Типові реакції на незнайомі культури.
4. Взаємодія з іншими культурами.
5. Класифікація культур.
6. Ділові культури.
7. Основи культурної
орієнтації суспільства .

8. Аспекти ціннісної
орієнтації суспільства .

9. Проблеми
міжкультурного
спілкування .

10. Помилки сприйняття .
11. Помилкова інтерпретація : категорії , стереотипи , джерела .
12. Помилкові оцінки в міжкультурному контексті .
13. Аспекти розуміння повідомлень
у різних культурах.

14. Швидкі й повільні повідомлення .
15. Високий і низький контекст .
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16. Простір як спосіб комунікації .
17. Час як спосіб комунікації .
18. Швидкість і спрямованість інформаційного потоку .
19. Послідовність дій й її завершеність .
20. Сполучення культур .
21. Одержання адекватної реакції.
22. Культурні розбіжності в
стилі управління .

23. Культурні параметри
виробничих відносин .

24. Організаційна культура й
національна культура.

25. Культурні параметри організаційної поведінки.
26. Культурні архетипи організацій.
27. Стратегії розпізнавання культури організації.
28. Багатокультурні групи.
29. Значення лідерства в організаціях.
30. Аспекти лідерства.
31. Теорії лідерства: ситуаційний прояв у різних культурах .
32. Національні стилі лідерства.
33. Теорії мотивації і їх
кроскультурний прояв .

34. Ставлення до роботи в
різних культурах .

35. Застосування теорій мотивації в багатокультурному
середовищі .

36. Особливості міжнародних переговорів .
37. Фактори успіху міжкультурних переговорів .

Опитування Анкету-оцінку для оцінки якості курсу буде надано після завершення курсу.

СХЕМА КУРСУ «Міжкультурний менеджмент»

Види завдань, які виконуватимуть студенти Максимальна
кількість балів

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та регулювання міжкультурного
менеджменту
1. Поточне опитування (усне опитування, участь в дискусіях, доповнення,
розв’язування задач)

10

2. Контрольне тестування (модуль 1) 10
Разом 20
Змістовий модуль 2. Організаційно-функціональна характеристика міжкультурного
менеджменту
1. Поточне опитування (усне опитування, участь у дискусіях, доповнення,
розв’язування)

10

2. ІНДЗ 10
3. Контрольне тестування (модуль 2) 10
Разом 30
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Разом за семестр 50

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього
ДФН

у тому числі Усьо
го
ЗФН

у тому числі
Л П Ср Л п Ср

Теоретичні основи організації та регулювання міжкультурного менеджменту

Тема 1. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ
ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ

12 4 4 4

Тема 2. ЦІННОСТІ, СТАВЛЕННЯ, ПОВЕДІНКА:
МІЖКУЛЬТУРНА РОЗМАЇТІСТЬ

11 2 2 7

Тема 3. МІЖКУЛЬТУРНЕ ДІЛОВЕ
СПІЛКУВАННЯ

11 4 4 3

Тема 4. ПОВЕДІНКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ:
КУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ

11 4 4 3

Всього 45 14 14 17
Організаційно-функціональна характеристика міжкультурного менеджменту

Тема 5. КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В
ОРГАНІЗАЦІЯХ

12 4 4 4

Тема 6. ЛІДЕРСТВО В МІЖКУЛЬТУРНОМУ
ДІЛОВОМУ ОТОЧЕННІ

11 2 2 7

Тема 7. КРОСКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

11 4 4 3

Тема 8. КРОСКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

11 4 4 3

Всього 45 14 14 17
Усього, год. 90 28 28 34

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НАМІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ
Що таке культура? Рівні культурного програмування. Типові реакції на незнайомі

культури. Взаємодія з іншими культурами. Класифікація культур. Ділові культури.

Тема 2. ЦІННОСТІ, СТАВЛЕННЯ, ПОВЕДІНКА:МІЖКУЛЬТУРНА РОЗМАЇТІСТЬ
Основи культурної орієнтації суспільства . Аспекти ціннісної орієнтації

суспільства .

Тема 3.МІЖКУЛЬТУРНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
Проблеми міжкультурного спілкування . Помилки сприйняття . Помилкова

інтерпретація: категорії , стереотипи , джерела .Помилкові оцінки в
міжкультурному контексті . Аспекти розуміння повідомлень у різних культурах.
Швидкі й повільні повідомлення . Високий і низький контекст . Простір як спосіб
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комунікації . Час як спосіб комунікації . Швидкість і спрямованість
інформаційного потоку . Послідовність дій й її завершеність . Сполучення культур .
Одержання адекватної реакції.

Тема 4. ПОВЕДІНКА НА РОБОЧОМУМІСЦІ: КУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ
Культурні розбіжності в стилі управління .Культурні параметри виробничих

відносин . Організаційна культура й національна культура.

Змістовний модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МІЖКУЛЬТУРНОГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 5. КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Культурні параметри організаційної поведінки. Культурні архетипи організацій. Стратегії

розпізнавання культури організації. Багатокультурні групи.

Тема 6. ЛІДЕРСТВО В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІЛОВОМУ ОТОЧЕННІ
Значення лідерства в організаціях. Аспекти лідерства. Теорії лідерства :

ситуаційний прояв у різних культурах . Національні стилі лідерства.

Тема 7. КРОСКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Теорії мотивації і їх кроскультурний прояв . Ставлення до роботи в різних

культурах . Застосування теорій мотивації в багатокультурному середовищі .

Тема 8. КРОСКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИМІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Особливості міжнародних переговорів . Фактори успіху міжкультурних

переговорів .


