
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ТА ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ 
 

Мета курсу  — вивчення індивідуально-психологічних характеристик 
особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, 
вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків, 
тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість 
ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних 
ситуаціях; формування моральних і психологічних засад культури ділового 
спілкування, його техніки та технологій, які дозволять суттєво підвищити 
шанси на успіх при завоюванні ділового світу, а також позитивно 
проявлятимуться на побутовому рівні. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Організаційна 
культура, Управління персоналом та соціально-трудовими відносинами,  
Менеджмент організації, Філосоіфя, Психологія, Етика бізнесу, Управління 
командами, Комунікативний менеджмент тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати конкретні вимоги до менеджерів, 
соціальних груп та організації в цілому; датність описувати історію виникнення 
і розвитку етикету; датність описувати протокольні вимоги; датність вибирати 
конкретні стратегії поведінки персоналу компанії з урахуванням її пріоритетів 
та особливостей життєздатності; датність вибирати ефективний стиль 
керівництва залежно від рівня управління. 
         Програмні результати навчання: 
знати: філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його 
норми та правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах 
трудової діяльності; теоретичні основи менеджменту організації, методи 
формування стратегії інноваційного розвитку організації; 

     уміти: розробляти ефективні стратегій розвитку організації та формувати 
політику оптимальної мобілізації людських ресурсів; аналізувати конкретні 
ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та індивідуальні 
особливості, що виявляються під час ділового спілкування; застосовувати 
обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та 
іноземними партнерами під час індивідуальної бесіди й колективного 
обговорення проблем у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, 
при розв’язанні конфліктів та ін.; накреслити шляхи формування культури 
спілкування, становлення та самовдосконалення індивідуального стилю 
спілкування відповідно до етичних та психологічних норм і правил; 
володіти: професійними знаннями і навичками щодо розподілу праці з 
урахуванням індивідуальних та групових реакцій на структурні зміни; 
методикою управління інноваційним розвитком організації; системою способів 
і засобів ділового спілкування, його стратегіями, умінням їх обирати відповідно 
до психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і 
правил гуманістичної етики. 
           Зміст навчальної дисципліни:  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. Концепція організаційної поведінки. 
Концептуальні засади організаційної поведінки. Основні елементи концепції. 



Організація як система. Соціальна і психологічна підсистеми. Аналіз 
організаційної поведінки з погляду індивідуума, групи та організації в цілому. 
Об’єкти вивчення організаційної поведінки і різноманітні підходи. Історичний 
аспект. Науковий менеджмент. Біхевіористські науки. Підхід до організаційної 
поведінки з точки зору «наукового методу». Оцінні підходи. Особистість у 
системі управління поведінкою організації. Природа роботи менеджера в 
організації: ролі, функції, необхідні навички і компетенція. Роль менеджера в 
регулюванні організаційної поведінки: побудова взаємовідносин, передавання 
інформації, прийняття рішень. Особисті (індивідуальні) системи в організації. 
Цілі, уявлення, компетентність. Взаємовідносини «індивід-організація». 
Поняття індивідуальності. Теорії індивідуальності та розвитку 
індивідуальності. Психологічні теорії, теорії гуманістичні, соціально-
навчальні теорії. Теорія К. Арджиріса. Ознаки індивідуальності: орієнтація 
контролю; стиль вирішенння проблеми; макіавеллізм тощо. Управління 
індивідуальними відмінностями. Цінності і ставлення. Типи цінностей: 
теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, політичні, релігійні. 
Компоненти ставлень. Основні характеристики особистості. Закони, що 
впливають на поведінку людини в процесі спільної діяльності. Управління 
організаційною поведінкою в організації. Поняття управління виконанням 
(перфоманс менеджменту). Порівняння традиційних підходів менеджменту, 
управління персоналом та концепції перфоманс менеджменту. Моделі перфоманс 
менеджменту: модель Стюарда; модель Чалікоффа; Модульна модель. 
Самоменеджмент та його основні функції. Методи оцінювання індивідуального 
виконання роботи: імітаційні, прогностичні, практичні тощо. Чинники, що 
впливають на об’єктивність оцінювання менеджером виконання роботи 
індивідом: психологічні, соціальні, організаційні. Система перфоманс 
менеджменту (управління виконанням) та її елементи. Рівні перфоманс 
менеджменту. Взаємозв’язок між рівнями. Чинники, що впливають на кожному 
з рівнів перфомансу. Аналіз проблем виконання за допомогою моделі 
перфоманс менеджменту. Основні причини виникнення проблем виконання. 
Вирішення проблем виконання за допомогою інтервенцій у системи та 
процедури. Оцінювання роботи індивіда. Цілі, принципи та методи оцінювання 
роботи індивіда. Елементи системи оцінювання виконання. Взаємозв’язок 
елементів. Взаємозв’язок системи оцінювання виконання з іншими функціями 
та системами. Групоутворення в організації: причини, цілі, об’єкти, суб’єкти. 
Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. Групове членство: 
сумісність, однорідність, погодженість, розмір групи. Рольова поведінка членів 
груп у процесі прийняття групових рішень. Статус, ролі, цінності, норми, 
санкції. Групові цінності, збіг особистих та групових цінностей. Становлення 
формальних та неформальних ролей у групах. Рольові конфлікти, їх вплив на 
групову взаємодію та продуктивність спільної діяльності. Модель процесу 
комунікації. Функції міжособової комунікації в групах (когнітивна – пізнання, 
перцептивна – сприйняття, інтерактивна – взаємодія). Вербальна та невербальна 
комунікаційна поведінка. Підвищення особистої об’єктивності в контактах.  
Комунікативні бар’єри. Ефективні засоби комунікації та їх вплив на групову 
поведінку. Трансакційний аналіз міжособової комунікації. Види психологічної 
техніки спілкування. Формальна та неформальна комунікація. Організаційні чутки 



та напрями їх використання. Комунікативні вміння менеджера: формування та 
вдосконалення. Поняття організаційного розвитку. Життєвий цикл організації. 
Концепція організаційного розвитку. Поняття організаційних змін. Джерела, цілі, 
напрями, принципи розвитку організації. Принципи та моделі організаційного 
розвитку. Проблеми організаційного розвитку. Проблеми управління змінами. 
Процес організаційних змін. Принципи та методи управління змінами. Чинники 
успіху при управлінні змінами. Аналіз стейкхолдерів. Влада та лідерство в 
організації управління персоналом. Динамічні процеси в групах та методи їх 
вивчення (соціометрія, інтеракційний аналіз). Групова згуртованість та розпад 
груп. Групове мислення та феномен групового ризику. Модель групової 
динаміки Дж. Хоманса. Міжгрупові взаємодії. Фази групового розвитку. 
Допомога групі в її русі до більшої ефективності. Базові приклади групової 
взаємодії. Влада, її засади, форми і тактичні прийоми. Джерела влади в 
організації. Підлеглість і зона індиферентності. Прийняття теорії повноважень. 
Опір владному тиску в групах (сугестія та контрсугестія, створення коаліцій). 
Методи корекції поведінки в системі «керівник-підлеглий» у світлі нової 
філософії менеджменту. Організаційна політика, її види, зв’язок з владою. 
Управлінські перспективи влади і впливу. Засоби психологічного впливу на 
поведінку підлеглих. Делегування повноважень як метод формування 
потрібних зразків поведінки. Контроль та поведінка. Поняття лідерства. Теорії 
лідерства. Типи лідерства. Покарання і заохочення лідерства. Використання 
теорій лідерства під час відбору персоналу і в тренінгу. Організаційна 
культура.Сутність поняття «організаційна культура». Чинники, що впливають на 
культуру організації: ціль; цінності, стандарти та правила, котрі панують у 
суспільстві; соціалізація; рольові моделі; неформальні канали комунікації; 
важливість роботи для досягнення успіху в бізнесі; стимули, винагороди; форми 
підготовки кадрів; повага до людини взагалі і до працівників організації особливо; 
визнання факту, що споживачі та їхні потреби є центром діяльності організації. 
Модель організаційної культури. Модель Геєрта Хофштеде (індивідуалізм-
колегіальність; зона влади; усунення невизначеності; мужність-жіночність). 
Організаційний клімат. Почуття належності до організації як критерій високої 
організаційної культури. 
ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ, ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ.  Моральна 
культура спілкування та службовий етикет. Визначення взаємодії. Спільна 
діяльність і  плив на неї етичних норм і правил. Мораль і особистісний вплив. 
Взаєморозуміння та його рівні. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема 
моральні. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. Моральна 
культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Етикет як 
сукупність правил поведінки людини. Моральні основи етикету. Службовий 
етикет і його правила. Правила поведінки службовців. Норми поведінки 
керівника. Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами. Повідомлення як 
спосіб спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. 
Маніпулювання та актуалізація. Моделі спілкування. Стилі спілкування. 
Стратегії та тактики спілкування. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий 
етикет. Що означає мовленнєве спілкування або вербальна комунікація. 
Культура слухання. Культура говоріння. Значення переконуючого впливу в 
мовленнєвому спілкуванні. Вплив особистості на ефективність переконання. 



Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. Особливості 
мовленнєвого етикету. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки. 
Поняття про невербальну комунікацію. Класифікація невербальних засобів 
спілкування. Кінесика. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби 
спілкування. Контакт очей. Проксеміка. Невербальні засоби і культура 
спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 
Етика та етикет у діловому спілкуванні. Етичні засади спілкування з 
іноземцями. Етика усного ділового спілкування з іноземцями. Знайомство. 
Вітання. Візитна картка. Ділові переговори. Особливості письмового ділового 
спілкування. Рекомендації щодо особливостей поведінки в різних країнах. 
Офіційні і протокольні форми представлення. Прощання з діловими 
партнерами. Протокольні вимоги до учасників офіційних процесій і церемоній. 
Розміщення у автомобілях у відповідності протоколом. Подарунки в ділових 
відносинах. Біля витоків гостинності. Парадокси гостинності. Сучасна трапеза - 
ритуал гостинності, випробуваний століттями засіб залучити прибульця 
додому, зробити його "своїм". Сакральні функції гостя. Види прийомів. 
Організація та проведення прийомів: вибір виду прийому, часу проведення, 
підготовка запрошень, списків гостей, та ін.; Імідж ділової людини. Поняття 
іміджу. Типи іміджів - дзеркальний, бажаний, корпоративний. Роль іміджу 
вчора та  сьогодні. Складові іміджу лідера. Розвиток та формування особисто-
ділових характеристик, що сприяють затвердженню іміджу. Ділові якості: 
професіоналізм, відповідальність, надійність, тактовність, дипломатичність, 
комунікабельність т ін. Особисті якості: ввічливість, цілеспрямованість, воля, 
пунктуальність та ін. Мета, задачі та методи самовдосконалення. Одяг. Зачіска. 
Макіяж. Косметика. Ювелірні вироби та біжутерія. Постава та хода. Культура 
мови. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 100 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит.  


