
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА І 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. 

 Дисципліна «Організаційна поведінка і діловий протокол» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія української 
культури», «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», вона 
інтегрується з вивченням дисциплін: «Філософія», «Українська мова за проф. 
спрям.». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Логістика», «Управління персоналом». 

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. Особистість у 
системі управління поведінкою організації. Управління організаційною поведінкою 



в організації. Влада та лідерство в організації управління персоналом. Організаційна 
культура. 
ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ, ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ. Моральна культура 
спілкування та службовий етикет. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий 
етикет. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки. Етика та етикет у 
діловому спілкуванні. Імідж ділової людини. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік.  


