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Опис модуля

Мета модуля ‒ розвиток комунікативної, міжкультурної та управлінської компе
тентностей бізнес-лідерів шляхом розкриття сутності крос-культурних комунікацій 
та аналізу інструментів їх реалізації.

Цільова аудиторія ‒ діючі та потенційні керівники підприємств, організацій, фірм, 
менеджери різних рівнів управління, підприємці.

Тематичний план модуля:

∎ Тема 1. Сутність та особливості крос-культурних комунікацій

∎ Тема 2. Модель та критерії ефективності крос-культурної комунікації

∎ Тема 3. Інструменти крос-культурних комунікацій

Результати навчання:

очікується, що після завершення модуля студент буде:

∎ знати
- основні поняття та терміни міжкультурної комунікації,
- модель та структурні компоненти міжкультурної комунікації,
- інструменти досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;
∎ вміти
- дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;
- застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях між

культурної взаємодії;
- аналізувати ефективність крос-культурної комунікації;
- застосовувати інструменти крос-культурної комунікації;
∎ володіти
- методикою та навичками реалізації ефективних крос-культурних комунікацій.


