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Змістовий модуль 1. Моделі впливу культури на поведінку у бізнесі. 
 

Тема 1. Особливості спецкурсу, основні поняття. Моделі впливу культури на поведінку у 

бізнесі. 

Значення спецкурсу „Культура європейського бізнесу” для підготовки спеціалістів з 

міжнародних економічних відносин. Предмет, об’єкт і основні завдання вивчення спецкурсу. 

Структура спецкурсу „Культура європейського бізнесу”. Місце спецкурсу в системі 

економічних та навчальних дисциплін. Характеристика літератури, рекомендованої для 

вивчення спецкурсу.  

Суть поняття „культура” та еволюція поглядів щодо культурних особливостей 

міжнаціональних бізнес-контактів. Класифікація культурних цінностей Г. Хофстеда. Вплив 

культурних та релігійних особливостей націй на ведення міжнародного бізнесу. Можливі 

бар’єри на стику двох культур при веденні міжнародного бізнесу. Культурні особливості 

ведення європейського бізнесу. 

Особливості налагодження першого контакту. Розмежування між діловими та особистими 

стосунками при веденні ділових переговорів в залежності від типу культури.  

 

Тема 2. Поділ культур у світі бізнесу.  

Особливості поділу культур використовуючи класифікацію Р. Гестеланда. Культури ділові, 

зорієнтовані на угоди та культури орієнтовані на взаємовідносини. Відмінності щодо ведення 

бізнесу у не церемоніальних (неформальних) та церемоніальних (формальних) культурах. Поділ 

на культури з сторогими часовими рамками та з гнучкими часовими рамками. Культури 

експресивні(виразні) та емоційно стримані. 

Роль посередників у налагодженні ділових контактів. Значення Guanxi у міжнародному 

бізнесі. Важливість підтримання особистих стосунків. Бюрократія у міжнародному бізнесу. 

 

Тема 3. Відмінності щодо ведення бізнесу у не церемоніальних (неформальних) та 

церемоніальних (формальних) культурах.  

Відмінності у церемоніальних та не церемоніальних культурах. Значення ієрархії, 

соціального статусу, влади і виказування поваги у світі міжнародного бізнесу.  

Порівняльна характеристика впливу на ведення бізнесу значення соціального статусу та 

ієрархії в Азії та в Європі. Особливості невербальних способів виказування поваги. Бар’єри 

статі та віку у міжнародному бізнесі.  

Характеристика «низько» і «високо» контекстових культур. Гармонія проти ясності. 

Невербальна відмова. Комунікація і повага. Непорозуміння між культурами. Два значення слова 

«щирість». 

 

Тема 4. Поділ на культури з сторогими часовими рамками та з гнучкими часовими рамками. 

Відношення до часу і розкладу у європейському бізнесі: відмінності між Південною та 

Північною Європою. Пунктуальність та її значення у різних ситуаціях. Характеристика 

найбільш монохронних бізнес-культур. Помірно монохронні культури. Характеристика 

поліхронних бізнес-культур. 

Приклади поліхронного культурного шоку. Приклади монохронного культурного шоку. 

Проведення зборів та нарад у країнах з різним сприйняттям часу та точності. Особливості 



укладання угод. Обговорення термінів контракту і кінцевого виконання робіт. 

Конфлікти, що виникають між представниками культур з сторогими часовими рамками та з 

гнучкими часовими рамками 

 

Змістовий модуль 2. Діловий протокол та етикет у бізнесі. 

 

Тема 5. Невербальні способи комунікацій у бізнесі. 

Невербальні способи комунікацій під час ведення переговорів. Значення зовнішнього 

вигляду, тону голосу, тембру розмови. Роль міміки у невербальній комунікації. Поняття 

особистого простору. Зональні простори у різних націй. 

Візуальний контакт та його роль у ділових контактах. Мовний чинник соціально-культурного 

середовища міжнародного бізнесу. Чотири ключові елементи невербальної поведінки під час 

ведення переговорів, їх особливості.  

Культури експресивні(виразні) та емоційно стримані. Значення невербальних комунікацій у 

Європі, Азії, Америці. 

 

Тема 6. Роль етикету у європейському бізнесі. 

Протокол на зустрічах: одяг, пунктуальність, привітання (вербальне, невербальне), 

представлення.  Прихід на прийом та зустріч гостей. Особливості надсилання запрошень на 

прийом, дарування квітів. Надсилання відповіді на запрошення.  

Особливості дарування та приймання подарунків у різних культурах.  

Ставлення до корупції у європейському та міжнародному бізнесі.  

 

Тема 7. Національні особливості спілкування. 

Особливості спілкування з представниками різних націй.  

Національні особливості спілкування з представниками Австралії, Великобританії, 

Німеччини. Національні особливості спілкування з представниками Франції, Іспанії, Італії. 

Національні особливості спілкування з представниками Китаю, США, Південної Кореї та 

Японії. 

 


