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Питання взаємодії корпоративних культур у світовій економіці
Темою статті є порівняльний аналіз систем корпоративної культури в Америці та Європі (Словаччина),
що описує культурні відмінності у транснаціональних компаніях. Автори порівнюють американську
систему корпоративної культури зі словацькою моделлю корпоративної культури. Метою статті є
визначення реальної моделі американських компаній у їх взаємодії з європейськими (словацькими)
компаніями та відмінностей між ними. На основі SWOT-аналізу результатів двох опитувань шляхом
анкетування проведено порівняльний аналіз успішної взаємодії американських компаній з
європейськими (словацькими) компаніями. У статті показано схожості та відмінності між стандартами
корпоративної культури у Словаччині та США, наприклад, уникнення конфліктів, зосередження на
відносинах, самовпевненість при порівнянні корпоративних культур, персональна відповідальність,
власна ініціатива та автономія і т.д.
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Вопрос взаимодействия корпоративных культур в мировой экономике
Темой статьи является сравнительный анализ систем корпоративной культуры в Америке и Европе
(Словакия), описывающий культурные различия в транснациональных компаниях. Авторы сравнивают
американскую систему корпоративной культуры со словацкой моделью корпоративной культуры.
Целью статьи является определение реальной модели американских компаний в их взаимодействии с
европейскими (словацкими) компаниями и различий между ними. На основе SWOT-анализа
результатов двух опросов путем анкетирования проведен сравнительный анализ успешного
взаимодействия американских компаний с европейскими (словацкими) компаниями. В статье показаны
сходства и различия между стандартами корпоративной культуры в Словакии и США, например,
избегание конфликтов, сосредоточивание на отношениях, самоуверенность при сравнении
корпоративных культур, персональная ответственность, собственная инициатива и автономия и т.д.
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