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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА»  

  

Спеціальність: 073 «Менеджмент»  

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська, англійська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Предмет вивчення дисципліни – теоретичні, методологічні та 

прикладні положення, методики аналізу та технології управління 

поведінкою особистості в сучасних складних організаційних 

системах.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського 

мислення та системи спеціальних знань з організаційної поведінки 

і прийняття адекватних управлінських рішень.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень.  

- Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

- Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. - Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації.  

- Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації.  

- Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації.  

- Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами.  

- Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.  

- Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності.  

- Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. - Виконувати дослідження індивідуально та/або в 

групі під керівництвом лідера.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Вивчення дисципліни сформує у студентів такі компетентності, як:  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

- знання принципів психології, уміння ефективно організовувати 

групову роботу на основі принципів формування команди, робота в 

групах, командах, дослідження поведінки;  

- здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій  

 

 менеджменту;  

- здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;  

- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 

якість та мотивувати персонал організації;  

- здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління;  

- розуміти принципи психології та використовувати їх у  

професійній діяльності;  

- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Організація та організаційне оточення. 

Організаційні зміни. Організаційна культура. Теоретичні основи 

поведінки особистості в організації. Формування групової 

поведінки в організації. Лідерство в організації. Мотивування та 

результативність організації. Управління поведінкою особистості в 

організації.  

Види занять: лекції, практичні заняття.  

Методи навчання: загальнонаукові та специфічні методи 

дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

експертного оцінювання фактологічні, соціологічні, документальні 

тощо);   

- методи реалізації функцій менеджменту (методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи 

мотивування; методи контролювання; методи оцінювання 

соціальної, організаційної та економічної ефективності в 

менеджменті тощо).   

- методи менеджменту (адміністративні, економічні, 

соціальнопсихологічні, технологічні);  

- технології обґрунтування управлінських рішень 

(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).  

Форми навчання: очна (денна), заочна, дистанційна, мережева  

Пререквізити  Дисципліни, на які спирається дана дисципліна: «Менеджмент», 

«Інформаційні системи в менеджменті», «Міжнародні економічні 

відносини», «Стратегічний менеджмент»  

Пореквізити  Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на 

дану дисципліну: «Інвестиційно-інноваційний менеджмент». 

Загальні та фахові знання можуть бути використані при написанні 

бакалаврської роботи.  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40112 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40890  



Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторії кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств Факультету транспорту, менеджменту і логістики.   

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, 

оснащених сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням: 

технічними засобами аудіо- і відео-відтворення інформації, 

доступом до мережі Інтернет.  

При проведенні аудиторних занять використовуються комп’ютерні 

класи з сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну 

мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернету та 

відповідним програмним забезпеченням, та спеціалізовані кабінети 

з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами та іншими 

інформаційними системами та програмними продуктами, що 

застосовуються в менеджменті.  

Семестровий контроль,  Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену  

екзаменаційна методика  у період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма 

проведення екзамену стандартизована і включає контроль 

теоретичної та практичної підготовки. На екзамені проводиться 

контроль теоретичної та практичної підготовки студентів з 

використанням тестових та ситуаційних завдань.  

Кафедра  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств  

Факультет  Факультет транспорту, менеджменту і логістики  

Викладач(і)    

Паливода Олена Михайлівна  

Посада: професор 

Вчене звання: 

професор Науковий 

ступінь: д.е.н. 

Профайл викладача:  

http://ftml.nau.edu.ua/kafedry/kafedra- 
menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-

diyalnostipidpryyemstv/sklad-kafedry-menedzhmentu- 

zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pidpryyemstv/9-ftml/371palyvoda-

olena-mykhailivna  

Тел.: 406-75-35  

E-mail: olena.palyvoda@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 2.207  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Відмінність дисципліни від інших – застосування 

міждисциплінарного підходу (поєднання психологічних, 

управлінських, соціально-економічних та культурних підходів) до 

вивчення особливостей організаційної поведінки працівників 

підприємства в умовах глобального економічного середовища, 

впровадження дослідницької та інноваційної діяльності.  

Лінк на дисципліну  В розробці  

  

  

Завідувач кафедри                О. Кириленко  

  

Розробник                   О. Паливода  

  


