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и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному 
селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює 
особливих проблем завдяки складним системам сучасних 

комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною 
діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними 
перспективами, які висувають додаткові вимоги до витрат часу, фізичної 
витримки, професійної підготовки й інтелекту професіонала. 
Подорожуючи з діловими цілями, сучасні менеджери повинні бути 
готовими у будь-який момент відправитися у відрядження за кордон й 
успішно діяти в широкому діапазоні східних і західних культур, аби 
встигнути за змінами, що відбуваються в сучасному бізнесі й залишатися 
конкурентоспроможними. Авіакомпанії конкурують між собою, щоб 
забезпечити їх зручним транзитом і створити їм умови, за яких 
бізнесмени прибували б до місця призначення свіжими й відпочилими. 
Але як тільки представники компаній ступають на землю тієї чи іншої 
країни, вони залишаються один на один з новою культурою, різними 
мовами й діловими стилями. Як навчитися розуміти калейдоскоп культур 
і діяти в цих культурах ефективно й максимально швидко? 

М 

Написано багато літератури, що ілюструє грубі культурні помилки 
в міжнародних ділових відносинах. Довгі списки помилок 
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супроводжуються списками рекомендацій і табу для ділових людей, що 
працюють за рубежем. Однак вони не можуть охопити все, і списки 
міжкультурних помилок продовжують рости, тому що відсутнє 
розуміння не стільки того, якою є специфіка тієї чи іншої культури, 
скільки того, що є причиною  культурних розходжень. 

Культуру в її повсякденному зовнішньому прояві, «на сцені, на 
очах» (англ. – front-stage), легше всього спостерігати й на неї 
найпростіше реагувати. Співрозмовники можуть відповісти на культурні 
репліки й змінити своє власне поводження, створюючи між собою свою 
власну ділову культуру. У той же самий час, їхні культурні джерела, 
культурна «біографія» є причиною «закулісного» (англ. – back-stage) 
поводження. «Закулісна» поведінка звичайно неусвідомлена, але вона 
більш суттєва, оскільки визначає способи прийняття рішень, 
дотримання строків виконання завдань, оцінку важливості подій і т.і. 
Сторонньому важче побачити й пояснити «закулісну» поведінку, ніж 
поведінку «на сцені». Якщо ж зрозуміло, чому щось відбувається в даній 
культурі так, а не інакше, виникає можливість пояснювати «закулісну» 
поведінку, бачити її причини, адекватно її тлумачити й реагувати на неї. 

Відповідь на питання «чому?» – сутнісне для розуміння культури 
того чи іншого народу. Якщо Ви розумієте, чому люди цінують одне, Ви 
можете з більшою мірою ймовірності припустити, чому вони цінують і 
щось інше. Якщо Ви розумієте, чому вони поводяться певним чином, Ви 
можете інтерпретувати й іншу поведінку з великим ступенем точності. Як 
тільки Ви починаєте розуміти те, що даний народ вважає важливим, і як 
поводяться його окремі представники, Ви можете впевнено вступати з 
ними в ділові відносини. 

Що таке культура? 

Geert Hofstede, автор досліджень з міжкультурної комунікації й 
організаційної поведінки, називає культуру «програмним забезпеченням 
розуму». Beamer L. і I. Varner далі розвивають цю комп’ютерну аналогію: 
культура – це операційне середовище, що дозволяє програмам працювати. 
Культура подібна DOS чи Unis чи Windows: це – те, що дозволяє нам 
обробляти інформацію в різних специфічних прикладних програмах. 
Метафора "windows" (вікна) – дуже приваблива в описі культури: 
культура – це існуючий у нашій свідомості набір «вікон», через які ми 
дивимося на навколишню дійсність. 
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Існує безліч визначень культури з позицій антропології й 
організаційної поведінки. Gudykunst й Kim порівнюють культуру з 
теорією «інтерпретації світу й знання, як поводитися». Edward Hall, 
відомий дослідник культур, писав, що культура – це ті «глибокі, 
загальноприйняті невисловлені переживання, спільні для представників 
даної культури, які вони передають несвідомо і які формують те тло, 
щодо якого оцінюються всі інші події». Geert Hofstede вважає, що 
культура «для людського співтовариства є тим, чим для людини є його 
особистість, індивідуальність». Brislin думає, що культура складається з 
ідеалів, цінностей, і припущень про життя, спільних для широкого кола 
людей, які керуються ними у виборі тієї чи іншої поведінки. Для Samovar 
й Porter культура «проявляється й у структурах мови й мислення, і у 
формах діяльності й поведінки. Ці структури стають моделями для 
спільних адаптивних дій і стилів значимої поведінки, які дозволяють 
людям жити в суспільстві в межах даного географічного оточення при 
даному стані технічного розвитку». Нарешті, Condon й Yousef нагадують 
про те, що «ми не можемо відокремити культуру від спілкування, оскільки, 
як тільки ми починаємо говорити про одне, ми також майже неминуче 
говоримо й про інше». 

Багато вчених намагалися дати визначення культури: Kroeber й 
Kluckholm нарахували 164 дефініції. Проте, не існує вичерпного 
визначення, яке б точно описало поняття «культура». Таке визначення 
нелегко сформулювати, тому що значення культури є різним для кожної 
окремої людини. Воно залежить від обставин у суспільстві, у якому 
людина формується, і багатьох інших факторів, що впливають на її 
повсякденне життя. Розуміння культури розвивається залежно від 
накопичених переживань людини. Якщо людина говорить про свою 
культуру, це – тільки її особисте, суб’єктивне уявлення про те, як ця 
конкретна людина розуміє культуру. Культура виразно міняється й від 
країни до країни. У розмови про національну культуру часто залучені 
упередження й забобони. 

Проаналізувавши більше ста різних визначень культури, Kroeber й 
Kluckholn запропонували одне з найбільш всеосяжних і 
загальноприйнятих визначень: 

Культура складається з явних і неявних моделей поведінки, які 
набуваються й передані символами, що становлять характерні 
досягнення людських груп, включаючи їхнє втілення в пам’ятках 
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матеріальної культури; суть культури складається із традиційних 
(тобто історично отриманих і відібраних) ідей й особливо 
сполучених з ними цінностей; культурні системи можна, з одного 
боку, розглядати як продукти дії, з іншого – як елементи, що 
спричинятимуть майбутні дії. 

Культура – це послідовні, надбані, спільні уявлення групи людей 
про життя, що визначають ступінь важливості того чи іншого явища, що 
забезпечують ставлення до того, що є доречним і диктує поведінку. 
Культура тому – 

а. це спільна, колективна система значень. Культура диктує те, на 
що звертають увагу групи людей. Вона визначає відчуття світу, 
сприйняття самого себе й організацію самого життя. Члени групи 
мають спільні моделі, що дозволяє їм бачити те саме й поєднує їх. 
Кожна людина привносить із собою вивчені набуті засоби пошуку 
значень у своїх переживаннях. Культура – це те, що (як у випадку 
моралі, законів і звичаїв) формує поведінку й структурує особисте 
сприйняття світу. Для того щоб відбулася ефективна стійка й 
значима взаємодія, люди повинні мати спільну для всіх систему 
значень. 

б. явище релятивне. Не буває абсолютної культури. Різні культури 
відчувають світ по-іншому й мають різні способи поведінки, і не 
існує стандартного набору властивостей, на підставі яких одну 
групу можна вважати якісно переважаючою чи нижчою стосовно 
іншої групи. Кожна національна культура – відносна в порівнянні з 
тим, як інші культури сприймають світ.  

в. явище набуте. Культура набувається із соціального 
навколишнього середовища, а не передається генетично. Старші в 
групі прагнуть передати її молодим.  

г. явище групове. Культура – колективне явище, що визначає 
цінності й значення, спільні для всіх членів групи.  

Яке б визначення чи пояснення культури не було обрано, всі вони 
мають одну спільну особливість: всі вони базуються на особистих 
переживаннях і досвіді. Це – кращий спосіб довести й з’ясувати що-
небудь про культуру. Щоб зрозуміти різні типи культури, дослідникам 
необхідні безпосередні спостереження й переживання. Так само, як і 
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менеджерам, якщо вони хочуть працювати на міжнародній арені й 
досягати успіху. 

Щоб успішно працювати в полікультурному оточенні, важливо вивчати 
й усвідомлювати культурні розходження й особливості. Очевидно, що 
недостатньо розділити нації на категорії, наприклад, виділити італійців як 
людей, що проводять більшу частину свого часу на сонці, споживаючи 
піцу й вино. Щоб стати успішним на міжнародному ринку, необхідно 
довідатися про щось більше. Головна складність для менеджерів – 
побороти свою короткозорість. Потрібен час, щоб виробити відкрите 
ставлення й сприйнятливість до чужих культур, які дозволять 
менеджерам ретельно вивчити іноземний ринок і виявити існуючі на 
ньому потреби клієнтів, а не перенести туди потреби внутрішнього 
ринку. 

Прикладом того, яких помилок може припуститись 
менеджмент, якщо не враховує специфіку іноземного ринку, є 
Євродісней у Парижі (Франція). Керівництво Діснея явно 
проігнорувало багато важливих питань, які вони самі повинні 
були б порушити перед пуском цього проекту. Одна з таких 
помилок була також пов’язана з культурним аспектом. 
Наприклад, Євродісней забороняє вживання алкогольних 
напоїв у парку. Особливо цим були збентежені відвідувачі-
французи, оскільки вживання вина з їжею – типово для 
французької культури. Пізніше Дісней змінив це правило, але 
спочатку культурні традиції французького народу не було 
враховано. 

Щоб зрозуміти розбіжності між менеджментом усередині країни й у 
міжнародному масштабі, необхідно зрозуміти першооснови, за якими 
культури змінюються.  

Менеджери часто розглядають культуру як «колективне програмування 
розуму, що відрізняє членів однієї групи людей від іншої, ... взаємодіючу 
сукупність спільних характеристик, що впливають на те, як група людей 
реагує на своє навколишнє середовище». Geert Hofstede пояснює, що 
культура лежить десь між людською природою, з одного боку, і 
окремою особистістю, з іншого. Рис. 1.1 показує три унікальних рівні в 
розумовому програмуванні людини. У цілому, ми бачимо в людях 
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представників інших культур, якщо способи їхньої життєдіяльності як 
групи значно відрізняються один від іншого. 

Притаманна 
окремим 
людям 

Набута і 
врождена 

ОСОБИСТІСТЬ

Притаманна 
групам Набута КУЛЬТУРА 

Загальна ЛЮДСЬКА ПРИРОДА Врождена 

 

Рис. 1.1 – Три рівні розумового програмування людини 

Таким чином, якими б різноплановими й всеосяжними не були б 
визначення поняття «культура», якими б різноманітними не були погляди 
вчених на цей предмет, беззаперечно ми можемо сказати тільки, що 
культура  НЕ є  

− «правильною» чи «неправильною», 

− успадкованою чи вродженою,  

− ознакою індивідуальної поведінки (у рамках кожної 
національної культури існує широкий діапазон 
індивідуальних цінностей і варіантів поведінки). 

Рівні культурного програмування 

Кожна людина зберігає в собі декілька шарів культурного 
«програмування». Цей процес починається в дитинстві, коли дитина 
вивчає основні цінності: що правильно й неправильно, добре чи погано, 
логічно й нелогічно, красиво й потворно. Цей «первинний шар» 
культури найглибший і буде мінятися відповідно до культури, у якій ми 
ростемо. Багато психологів думають, що основні цінності людини 
починають формуватися приблизно в 10-тилітньому віці, і змінити їх 
нелегко.  

Інші рівні культури вивчаються чи «програмуються» у процесі освіти, 
освоєння професії чи ремесла й у процесі функціонування на робочому 
місці. Деякі з аспектів культури, вивчені пізніше, мають відношення до 
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умовностей й етики в професії. Ці рівні включають скоріше способи 
поведінки чи загальноприйняту практику, а не фундаментальні уявлення 
про суть речей (рис. 1.2). 

 
Джерело: Hofstede, G. (1991) Cultures and Organizations: Software of the Mind,  

Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, McGraw Hill. 

Рис. 1.2 – Рівні культурного «програмування».  

Багато досліджень присвячено постійним змінам, яким піддаються 
культури. Агентами змін є всесвітні корпорації, такі, як Coca-Cola чи 
Sony. Популярна культура – чи її продукція, що широко 
використовується (музика, продовольство, одяг тощо) дійсно постійно 
змінюється. Але «закулісна» культура, цінності, взаємини й поведінка, 
які були вивчені з народження, міняються дуже незначно й дуже 
повільно.  
Найбільш істотна зміна в суспільній організації відбувається під впливом 
економічних змін. Технічний прогрес називають агентом культурних 
змін, оскільки це – спосіб, за допомогою якого людство взаємодіє із 
довкіллям. Потрібно дослідження культурних цінностей багатьох 
поколінь для того, щоб показати, що культури в дійсності міняються, і 
що ця зміна – більше, ніж просто зміщення акцентів на цінностях, що 
існують у рамках цієї культури.  При цьому виявляється, що на глибоких 
рівнях культури залишаються практично незмінними й міняються тільки 
на поверхні, у своєму зовнішньому прояві, де й процвітає поп-культура.  
Через те, як, коли й у якій послідовності людина засвоює цінності й 
способи поведінки, її здатність піддаватися змінам також різна: окрема 
людина й суспільство мають нижчу здатність до змін, ніж організації. 

ЗВИЧАЇ

ЦІННОСТІ 

Корпоративна 
культура 

Корпоративні 
традиції 

Професійна 
культура Професійна  

етика 

Національна 
культура Релігійні  

цінності 

Фундаментальні 
уявлення
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Типові реакції на незнайомі культури 

Найбільш звичайною реакцією на культурну розмаїтість є прагнення 
людей, так чи інакше, уникнути адаптації до неї. Природна людська 
реакція полягає в неприйнятті розбіжностей. Ми чи наполягаємо на 
подібності й вимагаємо, щоб люди були схожі на нас, чи заперечуємо 
розходження, воліючи не бачити їх, навіть коли вони існують. Набагато 
зручніше думати, що ваша власна культура – це все, що вам колись 
необхідно буде дізнатися, і що краще неї нічого бути не може, чим 
прийняти більш ризиковану для себе відкритість до несхожості інших 
культур. 

Припущення про перевагу. Універсальна реакція на розбіжності в 
культурах така: «звичайно вони інші, але ми – кращі». Така реакція 
ігнорує розходження, роблячи їх незначними у порівнянні із власною 
культурою. Більшість культур вважає свої власні цінності й звичаї 
кращими, чим цінності й традиції інших народів світу. 

Місництво, чи парокіалізм, означає погляд на світ винятково крізь 
призму власних поглядів і перспектив: «наш спосіб життя і наші цінності 
– найкращі і єдино можливі, все інше навіть не заслуговує на увагу як 
щось недорозвинене й недосконале». Людина з вузькою перспективою 
не визнає ні існування відмінних від її власних підходів інших людей до 
життя й роботи, ні той факт, що ці розходження можуть мати серйозні 
наслідки. Люди у всіх культурах певною мірою обмежені. Останнім 
часом і журналісти, і політичні діячі, і менеджери одностайно 
засуджують парокіалізм американців. Американці володіють меншою 
кількістю іноземних мов, демонструють меншу зацікавленість у 
розумінні інших культур, і більш безпорадні в міжнародних ділових 
ситуаціях, чим більшість їхніх торговельних партнерів. У своїй роботі 
«Недорікуватий американець» конгресмен Сполучених Штатів Пол 
Саймон журився із приводу неосвіченості жителів США у сфері 
іноземних  мов, і підкреслив, що американці дорого розплачуються за це 
в дипломатії, комерції, економіці й культурі. 

Статистичні дослідження показали, що тільки в одиничних випадках 
кар’єру 87 керівників 50 найбільших американських багатонаціональних 
корпорацій насправді можна назвати міжнародною: 69 з них взагалі не 
мали зарубіжного досвіду, за винятком інспекційних поїздок. Беручи до 
уваги, що майже дві третини (62 %) американських керівників сьогодні 
вважають, що для керівників бізнесу завтрашнього дня дуже важливо 
приділяти «особливу увагу міжнародній перспективі», тільки третина з 
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них (35 %) вважає  істотним наявність досвіду роботи поза Сполучених 
Штатів, і менше ніж одна п’ята (19 %) вважає дуже важливим вивчення 
іноземних мов. Для порівняння, 82 відсотки керівників-неамериканців 
вважають міжнародну перспективу дуже важливою для майбутніх топ-
менеджерів; удвічі більше неамериканців (70 % проти 35 %) вважають 
дуже важливим досвід роботи поза рідною країною, і більш ніж у три 
рази більше неамериканців (64 % проти 19 %) вважають дуже важливим 
знання іноземних мов.  

Чому так багато американців довгі роки ігнорували потребу думати й 
діяти глобально? Як вважає Ненсі Адлер, парокіалізм американців 
зрозумілий, і в той же самий час, веде до поразок та невдач. Оскільки 
Сполучені Штати мають такий великий внутрішній ринок (понад 225 
мільйонів чоловік), і англійська мова стала міжнародною мовою ділового 
спілкування, багато американців вважають, що їм не потрібно говорити 
іншими мовами,  їздити в інші країни, щоб досягти успіхів в 
корпоративному світі. Такий обмежений погляд на світ далекий і 
незрозумілий молодим шведам, ізраїльтянам, китайцям чи українцям. 

Існуюче раніше політичне й технологічне панування Сполучених 
Штатів також переконало багатьох американців, що вони можуть вести 
бізнес винятково з позицій американських інтересів. У багатьох галузях, 
де американська технологія була єдиною наявною передовою 
технологією, потенційним іноземним клієнтам нічого не залишалося, як 
«купувати американське». Міжнародний діловий досвід був не потрібний, 
тому що продукція сама себе продавала. Проекти передачі технологій 
Сполучених Штатів країнам третього світу далі сприяли вкоріненню 
звички розглядати світ з американської перспективи.  

Сполучені Штати продовжують мати великий внутрішній ринок, 
англійська мова й далі буде мовою міжнародного бізнесу, і технологічна 
перевага й далі буде характерною рисою багатьох американських галузей 
промисловості. Проте, сфера бізнесу швидко поширюється за межі 
національних кордонів; обмеженість монолінгвизму (знання тільки однієї 
мови) стає усе більше очевидною; і технологічна перевага США в 
багатьох галузях промисловості давно стала приємним спогадом. 
Глобальна конкуренція, починаючи з 1990-х, робить парокіалізм 
згубним. Жодна нація не може дозволити собі діяти так, начебто вона є 
єдиною в цьому світі (= парокіалізм) чи кращою, ніж інші нації (= 
етноцентризм). Економіка Сполучених Штатів нерозривно пов’язана зі 
станом економіки інших країн. Подібно діловим людям в усьому світі, 
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американцям доводиться тепер конкурувати й вкладати свій внесок у 
міжнародному масштабі.  

З позицій країни з перехідною економікою, українці добре розуміють 
важливість міжнародної перспективи, міжнародного досвіду й знання 
іноземних мов. Ми маємо потребу в точному знанні й розумінні 
міжкультурних розходжень, щоб одержати «нашу частку конкурентної 
переваги» у сучасному процесі глобалізації.  

Етноцентризм. У своїй книзі «Культури й організації», Geert Hofstede 
наводить стародавній дитячий віршик 

Німці живуть у Німеччині, римляни – у Римі, 
Турки живуть у Туреччині, а англійці – вдома. 

[J.H.Goring, дитячий віршик 1909, Цит. за Hofstede, Культури й Організації, c. 235] 

Жартівливі рядки відображають більш ніж серйозну тенденцію: 
представники різних культур у глибині душі переконані, що їхня власна 
культура – є правильною. Повсюдно люди схильні вважати, що їх рідна 
культура є правильною і нормальною, і оцінювати всі інші культури 
залежно від того, наскільки вони схожі на їх власну. Більшість людей, 
особливо ті, у кого досвід спілкування з іншими культурами невеликий, 
думають, що їхня власна культура (етнічна приналежність) перебуває в 
центрі людського досвіду. Такий підхід одержав назву «етноцентризм». 
Чим ближча інша культура до вашої власного, тим правильнішою вона 
вам здається. Поряд з тенденцією віддавати перевагу культурам, які 
подібні до нашої, існує й уявлення про те, що якщо між культурами є 
розходження, це небезпечно чи неправильно. Таким чином, 
етноцентризм може привести до самовдоволення й самозаспокоєності: 
вважаючи власну культуру найкращою й правильною, ми можемо не 
вживати зусиль, щоб спробувати побачити те, що лежить за її межами, 
можемо вважати неважливим саме розуміння інших культур.  

Бізнес-організації, які довели, що вони можуть досягти успіху в одній 
культурі, часто посідають етноцентричну позицію: «ми знаємо, як 
змусити це працювати на нас вдома, так що ми зможемо змусити це 
працювати на нас де завгодно». Звичайно, вивчення іншої культури 
вимагає часу, зусиль і ресурсів, і організації набагато легше діяти з 
етноцентричної позиції. Але, на жаль, така позиція може їй дуже дорого 
коштувати: згадайте Євродісней у Парижі. 
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Припущення про спільність. Часто від мандрівників, що повернулися 
з-за кордону, можна чути коментар: «Може вони говорять (одягаються,  
їдять і т.д.) по-іншому, але по суті своєї вони – такі самі, як і ми». Однак 
цей коментар глибоко помилковий і потенційно небезпечний. Люди по 
суті своїй НЕ схожі. Оскільки культура – це цілісне узагальнене уявлення 
про всесвіт, виходячи з якого люди оцінюють значення життя й свою 
поведінку, вони починають діяти в різних операційних навколишніх 
середовищах, управляють різним програмним забезпеченням, мають 
різну базу даних й обробляють інформацію по-різному. 

 
Рис. 1.3 – Проектована подібність  

Проектована пізнавальна подібність (рис. 1.3) – це припущення про 
те, що люди більше схожі на вас, чим це є насправді, чи що ситуація 
більше подібна вашій, коли фактично це не так. Проектована подібність 
відображає природний і звичайний процес. Американські дослідники 
Burger й Bass працювали із групами менеджерів із чотирнадцяти різних 
країн. Вони попросили кожного менеджера описати кар’єрні й життєві 
цілі колеги з іншої країни. У кожному випадку менеджери припускали, 
що їхні іноземні колеги більш подібні до них, чим це було насправді. 
Люди можуть домовитися про цілі – наприклад, про корпоративні цілі 
організації, але методи, якими вони можуть прагнути досягти цих цілей, 
будуть різними. 

Проектована подібність включає припущення, уявлення і фактично 
сприйняття подібності, коли реально існують розходження. Подібність, 
що проектується, особливо заважає людям у міжкультурних ситуаціях. 
Південноафриканець може припустити, що його грецький колега – 
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більше схожий на жителя Південної Африки, чим це фактично має 
місце. Єгиптянин може припустити, що його чилійський колега більше 
схожий на нього, чим це є насправді. І коли вони діють на підставі такої 
передбачуваної подібності, ці дії можуть виявитися недоречними й, отже, 
неефективними.  

В одній притчі говориться про великий потоп, що нищив на 
своєму шляху геть усе. Мавпі пощастило вибратися зі 
смертоносного потоку й піднятися на гілку великого міцного 
дерева. Опритомнівши, мавпа глянула вниз і побачила у воді 
рибу, що важко прокладала собі шлях проти течії. Не 
роздумуючи, вона кинулася рятувати рибу і вихопила її з води. 
Неважко догадатися, як жалюгідно закінчилася для риби ця 
«допомога». 

Ця притча – яскравий приклад проектованої подібності, в основі якої 
лежить підсвідомий парокіалізм: я припускаю, що є тільки один спосіб 
існування – мій спосіб; я припускаю, що є тільки один спосіб бачення 
світу – мій; я тому розглядаю інших людей щодо самого себе й свого 
світогляду. У людей може виникати ілюзія розуміння, при цьому вони 
абсолютно не усвідомлюють існування нерозуміння. «Я прекрасно Вас 
розумію, але Ви не розумієте мене» – от висловлення, типове для такої 
ситуації. У всіх учасників процесу спілкування може виникнути 
колективна ілюзія взаємного розуміння. У такій ситуації, кожна зі сторін 
може пізніше зацікавитись, чому інші партнери не поводяться відповідно 
до «угоди», якої вони досягли.  

Самі міжнародні менеджери не вважають себе обмеженими місницькими 
поглядами. Вони думають, що, подорожуючи по усьому світі, вони 
досить досвідчені, щоб зрозуміти точку зору іноземця. Однак, це не 
завжди так. 

У той час як точку зору іноземця важливо розуміти й шанувати, зовсім не 
обов’язково її приймати чи переймати. Тверда прихильність нашій 
власній системі вірувань – це форма місництва, а місництво лежить в 
основі проектованої подібності. 

Бізнес – явище полікультурне; жодна організація не може дозволити собі 
розвиватися, думаючи, що всі представники різних культур прагнуть 
відповідати одній культурі, чи що колись розбіжності перестануть 
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існувати. Тому ключовим для бізнесу є пошук способів, здатних 
допомогти людям, які думають по-різному, працювати разом. 

Важливість самопізнання 

Найкраща порада для ведення бізнесу між культурами – це відкритість до 
всього, з чого можна довідатися про іншу культуру, щоб 
найефективніше спілкуватися з її представниками. Таку ж відкритість 
необхідно застосовувати до себе й до власної культури. 

Щоб зрозуміти іншу людину, необхідно спочатку зрозуміти самого себе. 
Це нелегко, тому що більшість із того, що становить культуру, 
усмоктується нами підсвідомо в процесі дорослішання й соціалізації. 
Прозора природа культурних «вікон» становить основні труднощі в 
прагненні дійти згоди із власною культурою. Чим глибше вкорінено 
культурні цінності й відносини, тим менш усвідомленими вони є, і тим 
важче вони для вивчення. 

Більшість людей припускає, що те, що вони без усяких сумнівів 
вважають природним, природно для всіх людей на цій планеті. Тільки 
при контакті із чимсь іншим більшість людей виявляють, що ідеї, які 
вони вважають абсолютними істинами, фактично культурно обумовлені, 
і коли кинутий виклик фундаментальним уявленням, єдиною типовою 
реакцією на це стає визнання положень іншої культури 
ірраціональними.  

Етнорелятивізм. Сприйнятливість до інших культур не дано нам від 
природи. Вона не є частиною нашого первісного минулого, не 
характеризує більшу частину людської історії. Виховання й навчання 
міжкультурним відносинам – це підхід до зміни нашої «природної» 
поведінки. Поняття й навички, набуті в цій галузі, допомагають 
перебороти традиційний етноцентризм і дослідити нові відносини між 
різними культурами. Дослідники виділяють такі етапи міжкультурного 
навчання: етноцентризм, поінформованість, розуміння, 
схвалення/повага, здатність відчувати тонкі розходження/достоїнства, 
вибіркове прийняття, і, зрештою, асиміляція, адаптація, бі-культурність, 
мульти-культурність. 

Фундаментальним для етнорелятивізму є припущення, що культури 
можуть бути зрозумілі тільки відносно одна одної, і що специфічне 
поводження може бути зрозумілим тільки в рамках культурного 
контексту. Не існує абсолютного стандарту правильності чи 
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«досконалості», який можна застосувати до культурної поведінки. 
Культурні розбіжності не бувають ні гарними, ні поганими, вони просто 
інші; хоча деяка культурна поведінка може легше, ніж інші, 
пристосовуватися до специфічних умов середовища. Наша власна 
культура не більше близька до дійсності, ніж будь-яка інша культура, 
хоча вона може бути кращою для даної людини чи групи. 
Етнорелятивізм починається з етапу сприйняття культурного 
розходження як неминучого і прийнятного, проходить через етап 
адаптації до культурних розходжень за допомогою навичок 
міжкультурного спілкування, і потім, до заключного етапу – інтеграції, на 
якому етнорелятивізм може синтезуватися в послідовну й реальну нову 
ідентичність.  

Центральною навичкою в будь-якій ситуації міжкультурного  
спілкування є здатність сприймати дійсність по-іншому, не так, як 
«визначено» вашою власною культурою. Одна із кращих вправ для 
розвитку такої емпатії (співпереживання) і зменшення парокіалізму й 
подібності, що проектується, – помінятися ролями. Уявіть, що ви – 
іноземний бізнесмен. Уявіть, з якої ви родини, скільки у вас братів і 
сестер, у яких соціально-економічних умовах виросли, яку освіту 
здобули, як обрали свою професію й досягли становища в кар’єрі, як 
познайомилися з дружиною (чоловіком), які ваші цілі в організації і в 
житті. З’ясування цих питань змусить вас побачити інших людей такими, 
якими вони в дійсності є, а не як просте відбиття вас самих. Воно змусить 
вас бачити й подібності, і розходження, а не уявляти собі подібність, 
коли фактично існують розбіжності. Крім того, вправа по зміні ролі 
допомагає діловим людям, орієнтованим на рішення завдань, бачити 
іноземця як цільну особистість, а не як людину на посаді з набором 
навичок, необхідних для виконання специфічного завдання. 

Взаємодія з іншими культурами 

Рисунок 1.4 показує різні сценарії, згідно з якими розвиваються наші 
погляди на життя залежно від культури, з якою ми намагаємося їх 
співвіднести. Важко оцінити людей по тому, як вони виглядають: 
більшість бізнесменів одягається однаково.  

Лише тоді, коли ми говоримо чи робимо що-небудь, інші люди можуть 
зрозуміти, як ми живемо. Наші дії чи слова можна описати як 
культурний прояв чи подію, оскільки вони є проявом наших культурних 
цілей. Якщо італієць на півгодини спізнюється на міжнародну ділову 
зустріч, у його власній культурі це не викличе ніякого обурення: інші 
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поводяться так само. Однак, у Німеччині така поведінка спричинить 
культурний шок із серйозними наслідками: німці будуть обурені, навіть 
якщо їх змусити чекати протягом 3 хвилин; ця ситуація викличе їхнє 
негайне роздратування й протест, які змусять італійця захищатися. 
Конфронтація, що виникає при цьому, – це глухий кут, що веде до 
порушення відносин. У близькій культурі, скажімо, французькій, критика 
такої поведінки теж буде досить жорсткою, але буде виражена в менш 
категоричній й обвинувальній формі. Наступний раз, у відповідь на 
докір французів, італієць спізниться тільки на 20 хвилин, у той час як 
французи, уже не покладаючись на його пунктуальність, будуть набагато 
терпимішими.    

Цінності і 
світогляд 

Їх культурний прояв 

Схвалення Неприйняття Часткове 
схвалення

Вторинний 
прояв Пристосування Захисна 

реакція 

Розвиток 
культурної 
ознаки 

Примирення Безвихідна 
ситуація 

Сформовані 
риси і традиції Відмова від 

спілкування 
Емпатія 

(співпереживання) 

Можливо, я спробую це 
ще раз коли-небудь.  

 
(Джерело: Lewis R.D., 1996. When Cultures Collide. Managing Successfully Across Cultures.  

London: Nicholas Brealey Publishing, p. 55) 
Рис. 1.4 – Розвиток основних цінностей і поглядів.  

ЧУЖА КУЛЬТУРА СВОЯ КУЛЬТУРА БЛИЗЬКА КУЛЬТУРА

Синергія культур 
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Перехід від однієї культури до іншої 

«Культурний шок» – це одне з неминучих переживань у процесі 
занурення в нову незнайому культуру. Важливо знати, що культурний 
шок і його ознаки нормальні й очікувані в міжкультурних ситуаціях.  

Культурний шок – це почуття дезорганізації, що супроводжується 
психологічними й навіть фізичними проблемами, які викликані стресом 
від спроб облаштувати своє життя в іноземній культурі. 

Перший етап знайомства з новою культурою – це звичайно ейфорія (чи 
«медовий місяць»). Цей період, коли все чудово в захоплюючій новій 
пригоді, у цілому триває не більше двох тижнів. 

Другий етап – це, як правило, спад: виникають розчарування й 
незадоволеність. Саме цей етап мають на увазі, коли  використовують 
термін «культурний шок». Це – почуття дезорганізації, що виникає з 
усвідомлення того, що у вашому розумінні, вашій ментальній карті світу 
існують невідповідності, що заважають сприйняттю цієї нової культури. 
Неминуче виникає розчарування у собі й в інших; неминучі помилки. 
Люди відчувають психологічні й фізичні ознаки культурного шоку: 
депресію, роздратування, ворожість і підозру до представників 
приймаючої культури, хронічну утому, брак енергії і т.д. Цей етап може 
тривати довше, ніж перший (стадія ейфорії) – іноді місяці. 

Третій етап – пристосування . Оскільки експатріанти бачать обидві 
сторони й знають більше про те, як оперує інша культура, вони 
набувають здатності більш ефективно співробітничати із 
представниками приймаючої культури. На цьому етапі можна успішно 
займатися бізнесом. 

Четвертий етап, інтеграція (зрілість), настає тоді, коли експатріант 
досить вільно орієнтується в іншій культурі, щоб легко оперувати в її 
межах і не бути збентеженим різними стосунками, віруваннями, 
цінностями й поводженням, характерним для даної культури. На цьому 
етапі експатріант здатний ототожнювати себе із приймаючою 
культурою. Компанії, службовці яких досягають інтеграції в іншій 
культурі, певною мірою ризикують: їх не може не хвилювати той факт, 
що їхній службовець, що тепер почуває себе як удома в чужій культурі, 
може не повною мірою представляти їхні інтереси. 

Більшість людей, які працюють в іншій культурі, незалежно від строку 
перебування, відчувають всі чотири стадії культурного шоку. Крім того, 
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чим довше перебування, тим більше циклів проходить кожен 
експатріант; четвертий етап веде до ще однієї стадії ейфорії, 
супроводжуваної незадоволеністю й розчаруванням, потім 
пристосуванням і так далі.  

Існування культурного шоку спричинило виникнення природного 
прагнення людини адаптуватися до чужої культури. Вчені, у свою чергу, 
вивчали й розробляли різні моделі адаптації.  

- Модель управління занепокоєнням і непевністю (Gudykunst) – 
вважає невизначеність ключем до управління міжкультурними 
взаєминами. Метою комунікації є скорочення невизначеності й 
занепокоєння, яке вона викликає. Непевність у прогнозах може 
бути викликана неможливістю передбачати те, як відреагує інша 
культура на ту чи іншу ситуацію чи поведінку. Непевність у 
поясненні викликана нездатністю пояснити, чому культура реагує 
саме так. Ця модель допомагає нам зрозуміти, як ми адаптуємося до 
нових культурних контекстів, зменшуючи непевність і 
занепокоєння.  

- Теорія адаптації по U-образній кривій (Sverre Lysgaard) – 
затверджує, що адаптація відбувається по U-образній кривій (див. 
рисунок 1.5). 

- Модель перехідного періоду – Janet Bennett говорить про 
культурний шок як про категорію, що входить у більш широке 
поняття «шок перехідного періоду» і включає різні перехідні 
періоди, як наприклад, старіння, що також призводить до подібних 
криз і шоку. 

Очікування, передчуття Адаптація 

Шок, дезорієнтація, криза особистості
 

Рис. 1.5 – Теорія адаптації по U-образній кривій. 

Основна теза моделі перехідного періоду полягає в тому, що всі 
перехідні періоди тягнуть за собою втрату й зміну: сприйняття 
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нового насамперед припускає  втрату старого. «Борітеся або йдіть 
геть» – відповідно до цього слогана більшість людей реагують на 
різкі переходи до нових ситуацій: вони або уникають їх, або 
борються з видимими загрозами. Такі реакції можуть бути 
корисними й продуктивними, але у своїх більш крайніх формах 
можуть бути ворожими й руйнівними. 

- Модель системи спілкування (Young Yun Kim) – стверджує, що 
стрес і занепокоєння сприяють адаптації й, в остаточному 
підсумку, розвитку. Цей процес відбувається за допомогою 
спілкування. Спілкування допомагає адаптації, але може також 
посилити культурний шок, тому що воно збільшує можливості 
впливу іншої культури.  

Впливи на процес адаптації  

Процес адаптації проходить три етапи:  

− сприйняття дійсності як такої, що є зрозумілою, (і подив, коли 
щось не спрацьовує – очікування може бути неправильним),  

− розуміння змісту нових моделей через досвід спілкування,  

− розуміння нової інформації. 

Звичайно, раса, клас, рід, індивідуальність, вік й інші фактори – усі 
відіграють свою роль. Навколишнє середовище чи контекст можна 
вважати більш-менш «дружніми» стосовно процесу адаптації: якщо нове 
довкілля ближче до домашньої культури, це природно допомагає 
адаптації (наприклад, американців, що їдуть у Великобританію). 
Потенційні наслідки впливу цих факторів можуть включати (1) 
психологічне здоров’я, (2) функціональну відповідність (практична 
перспектива), і (3) розвиток міжкультурної ідентичності з повною 
інтеграцією в культуру. 

Способи адаптації  

- асиміляція – «плавильний казан» – втрата старої культури й повне 
прийняття нової. 

- відмежування – може бути добровільним чи ненавмисним 
(наприклад, апартеїд). Відмежування передбачає прихильність до 
окремої певної культури, відмінної від домінуючої культури.  
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- інтеграція – щоденна взаємодія з новою культурою з одночасним 
збереженням сильного почуття культурної відмінності (наприклад, 
вірмени в американських містах). 

- ізоляція – культура перебуває поза межами досяжності й нової, і 
старої культур. Звичайно представників цього способу адаптації 
підштовхнула до ізоляції домінуюча культура або в деяких випадках 
вони відчули фактичне винищування внаслідок спрямованої на 
них політики геноциду (наприклад, корінні американці). 

Повернення в первісну культуру часто супроводжується новим циклом 
адаптації (крива «W»). 

Культурний трикутник 

Отже, ми навели різні визначення поняття «культура», включаючи такі: 

− колективне програмування розуму; 

− метод розвитку суспільства з метою розв’язання проблем; 

− усе, що ми вважаємо зрозумілим, таким, що не потребує доказів; 

− структуровані способи мислення, відчуттів і реакцій, які набуті й 
передані головним чином за допомогою символів, що 
становлять відмінні досягнення людських груп, включаючи їхнє 
втілення в артефактах; істотне ядро культури складається із 
традиційних ідей й особливо цінностей, що лежать у їхній 
основі. Багато в чому, культуру можна описати як 
індивідуальність суспільства;  

− прийнятий спосіб поведінки. 

Що ж визначає те, як люди поводяться і як вони взаємодіють? Яким 
чином вони відрізняються від компанії до компанії й від країни до 
країни? І які розходження заважають ефективній спільній роботі? 

У визначенні культури переважають три категорії поведінки: 
комунікація, організація й лідерство. Їх можна зобразити у вигляді 
культурного трикутника (див. рис. 1.6).  

Комунікація зосереджена навколо мови. Але вона простягається й у 
невербальне спілкування й інші форми поведінки, які передають 
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повідомлення про наші очікування й переконання. Інші дві категорії 
стосуються цінностей. Перша – це набір цінностей, що стосуються 
організації й ролі, що виконують в її рамках окремі люди: Як 
організована робота? Як проводиться прогнозування й планування? Як 
збирається й поширюється інформація? Як вимірюються результати? 
Друга – це набір цінностей про лідерство: Хто має владу? Як вона 
набувається? Як вона здійснюється? На чому ґрунтуються владні 
відносини? Хто приймає рішення? Яким повинен бути гарний бос? 

    

             

Комунікація

Організація Лідерство

Джерело: Mole J. (1998) Mind your manners, London: Nicholas Brealey Publishing, p.184. 

Рис. 1.6 –  Культурний трикутник.  

Кожний із цих аспектів містить цілий спектр вірувань, які, поєднуючись, 
впливають на поведінку людей стосовно один одного. 

Кілька тисяч національних і регіональних культур у світі можна умовно 
розділити на три групи: моноактивні (орієнтовані на виконання завдань 
з чітким плануванням своєї діяльності), поліактивні (орієнтовані на 
людей, говіркі й товариські відносини) і реактивні (інтроверти, уважні 
слухачі). 

Ділові культури 

Комерційна діяльність часто відображає цінності культур і країн, в яких 
вона розвивається. Є багато варіацій того, що може бути визначене як 
«індустріальна культура». Промисловість може бути досліджена з різних 
точок зору, щоб показати, як ті самі ситуації можуть розглядатися по-
різному, не тільки через професійну позицію й організаційну структуру, 
але також і через різні культурні перспективи. Бізнес і управління цілком 
пов’язані з питаннями стратегії, сприйняття ризику й взаємодії культур на 
різних рівнях: організаційному, професійному, етнічному й 
національному. 
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Спосіб роботи й ведення бізнесу у всіх організаціях перебуває під 
впливом ділової культури, що їх оточує. Деякі культурні впливи йдуть від 
націй чи регіону, у якому базується організація. Інші культурні впливи 
пов’язані з галуззю промисловості чи ринком, на якому працює 
організація. 

Поінформованість про вплив культури на організації допомагає 
зрозуміти способи, за допомогою яких діють різні підрозділи організації, 
а також їхні клієнти й постачальники. Розуміння культури дозволяє 
розробляти більше досконалі процеси, а також встановлювати кращі 
взаємини на короткий і тривалий строк. 

Дослідження показали, що існує два самостійних типи культури, суттєві 
для діяльності організацій: 

− національна культура, що охоплює всі характеристики й впливи на 
людину чи групу, незалежно від того, чи мають вони національне, 
соціальне, робоче чи релігійне походження. 

− ділова культура, що охоплює тільки ті характеристики й впливи, які 
стосуються роботи чи бізнесу, індивідуума чи групи. 

Ділову культуру можна вільно визначити як атмосферу, що пронизує 
бізнес. Ділова культура – це ділове «чуття», або те, як бізнес відчувається. 
Оскільки неможливо дати точне визначення діловій культурі, багато 
власників підприємств і менеджери думають, що розмови про ділову 
культуру не заслуговують на увагу. Однак, той факт, що ми не можемо 
дати чомусь визначення, зовсім не означає, що цього не існує.  

В основі корпоративної (організаційної) культури лежать ті 
переконання, погляди, основні цінності, що поділяють члени 
організації. Ці погляди та переконання можуть бути абсолютно 
різними, у тому числі й залежно від того, що лежить в основі: інтереси 
організації в цілому чи інтереси її окремих членів. Із цінностей 
випливають стилі поведінки і спілкування. Як й у національній 
культурі, символіка, традиції, стиль одягу, прийнятий у фірмі, – це 
тільки вершина айсберга. Вони – це тільки наслідок глибинних 
факторів, цінностей і базових переконань членів організації. 
Так само як і національна культура, корпоративна культура 
формується незалежно від нашої участі. Так само як і при сприйнятті 
базових цінностей національної культури, коли дитина усмоктує те, 
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чому її вчать батьки, учителі й інші авторитетні для неї люди, 
формування корпоративної культури йде від формальних лідерів 
(керівництва компанії) чи, рідше, від лідерів неформальних. Тому 
прямою відповідальністю менеджера при формуванні корпоративної 
культури є формулювання основних цінностей організації.  
Західні компанії традиційно проголошують місію своїх організацій, 
включаючи основні цінності компанії й принципи її роботи. Є 
компанії, як іноземні, так й українські, де ці принципи існують, всі їх 
усвідомлюють, але вони ніде не записані. Є й чимало випадків, коли 
створення корпоративної культури в українських компаніях 
підмінюється введенням формальних правил («вершина айсберга»), які 
настільки ж формально й виконуються, якщо взагалі виконуються. 
Подібне «введення» корпоративної культури ніяк не відображається на 
поведінці співробітників організації, оскільки ніяк не зачіпає 
глибинних цінностей, якими вони керуються у своїх вчинках й 
устремліннях. Звідси й скепсис, з яким багато практикуючих 
менеджерів ставляться до корпоративної культури. 
За спостереженнями фахівців тільки 20% російських компаній мають 
усвідомлено сформовану серйозну корпоративну культуру, у 80% 
існуюча організаційна культура практично не усвідомлювана. Хоча ми 
не маємо такого роду даних про українські організації, але за 
аналогією, через цілу низку соціально-економічних й історичних 
причин, можемо припустити, що ситуація в них відрізняється 
несуттєво. Для порівняння, в 70% західних компаній корпоративну 
культуру формують усвідомлено, а в східних компаніях ця цифра 
досягає 90%.  

Усвідомлене ставлення до формування організаційної культури сприяє 
більш ефективному використанню людських ресурсів. Той самий 
кваліфікований фахівець може викликати абсолютно різне враження в 
різних організаціях. І справа не в тому, що він раптово втрачає чи набуває 
професійні навички. Вся справа – у різних нормах поведінки, традиціях, 
цінностях й очікуваннях, які висувають йому ці фірми, інакше кажучи, у 
різних організаційних культурах. Міняючи місце роботи, співробітник 
найчастіше відчуває «культурний шок» у тому випадку, якщо корпоративна 
культура нової компанії відрізняється від тієї, до якої він звик на колишнім 
місці роботи. Складний і болючий процес впровадження в нову 
організаційну культуру вимагає не просто зрозуміти всі її тонкощі, але й 
«всотати» їх у себе, прийняти цінності й переконання, що лежать у її основі. 
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Організації, які докорінно відрізняються одна від одної, часто змушені 
працювати разом, чи в результаті злиття компаній, об’єднання чи інших 
типів спільного підприємства. Організації, яким необхідно працювати 
разом, повинні розуміти ділову культуру учасників, при цьому 
усвідомлюючи кращі для них самих способи управління й ведення 
бізнесу. Це знання забезпечить відбір відповідних партнерів для 
залучення до спільної роботи. Розуміння робочих методів інших 
учасників зменшить появу проблем між партнерами й забезпечить 
методи їх розв’язання у разі виникнення, поліпшуючи тим самим 
можливості для успішної роботи. 

Висновки 

У цій главі ми спробували з’ясувати, чому питання міжкультурного 
менеджменту мають таке велике значення для сучасних організацій. 
Культура, як фундаментальне поняття, визначається як  явище 
послідовне, відносне, набуте й колективне. Ми описали три рівні 
розумового програмування людини і типові реакції людей на незнайомі 
культури, такі як припущення про перевагу, етноцентризм, припущення 
про спільність.  

Ми також розглянули важливість самопізнання й поняття 
етнорелятивізму як ефективні шляхи до розуміння інших культур. Ми 
охопили проблеми взаємодії з іншими культурами, включаючи 
культурний шок і зворотний культурний шок, наявні моделі адаптації, 
ввели поняття культурного трикутника й ділової культури. 

У наступній главі ми розглянемо, як функціонує культура, як ранжирує 
цінності, визначає відносини й диктує форми поведінки. 

     Поміркуйте: 

1. Подумайте, яким чином національні розходження можуть бути 
джерелом конкурентної переваги для світової економіки. 

2. Чому керівникові в міжнародному бізнесі необхідно розуміти 
культурні розходження? 

3. У яких проявах ваша культура є парокіальною? Якою мірою вона є 
етноцентричною? Наведіть конкретні приклади ситуацій, які ви 
самі спостерігали чи про які ви читали в пресі. 

23 



4. Користуючись визначеннями понять «парокіалізм», 
«етноцентризм» й «етнорелятивізм», знайдіть їхні прояви у своїй й 
іншій культурах. Чому парокіалізм й етноцентризм ведуть до 
невдач в сучасному глобалізованому світі? 

5. Незважаючи на те, що культура Сполучених Штатів описана як 
«плавильний казан», чи є там які-небудь істотні розходження в 
спостережуваній поведінці етнічних груп (італійці, ірландці, 
росіяни, азіати, поляки, німці), які можна приписати культурним 
розходженням? 

6. Прокоментуйте наступну ситуацію: канадський бізнесмен 
кланяється японському бізнесменові, хоча канадець не кланявся б 
своєму співвітчизникові; тайванська ділова жінка може поцілувати в 
щоку бразильського бізнесмена при першій зустрічі, але нізащо не 
поцілувала б у щоку тайванського чоловіка чи жінку в подібній 
ситуації. Що демонструє таке поводження у світлі взаємодії з 
іншою культурою? 

7. Читаючи міжнародні новини, знайдіть ситуацію, де діють 
представники більш ніж однієї культури. Проаналізуйте поведінку 
учасників ситуації з погляду «видимої зовні» й «закулісної» культури. 

8. Які характеристики й особливості культури знайшли відбиття в 
метафорах «культура як колективне програмування розуму», 
«айсберг культури», «культурна цибулина»?  

9. Яким чином люди відчувають культурний шок й як вони на 
нього реагують? Наведіть приклади.  

10. Яке співвідношення між національною й діловою культурою? 
Які можливості впливу на формування ділової культури? 
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