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1. Коротка анотація до курсу 

В рамках курсу «Організаційна поведінка» вивчаються концептуальні засади організаційної поведінки, місце людини в 

організації та організаційної поведінки; сутність групової й міжгрупової динаміки, управління груповими процесами, групові 

комунікації; проблеми організаційної культури й управління організаційним розвитком; процедури розробки планів 

поліпшення мотиваційного клімату персоналу, прийняття управлінських рішень; визначати зміст та складати програми 

тренінгів для різних категорій персоналу організацій сфери обслуговування; складати людино-орієнтовані плани соціального 

розвитку організацій сфери обслуговування. 

 

Основними цілями курсу «Організаційна поведінка» є забезпечення здобувачам умов для засвоєння: 

1) навичок розробки програми взаємодії колективу та особистості з колективом організації сфери послуг; 

2) навичок формування програми адаптації особистості в колектив організації сфери послуг; 

3) навичок розробки плану соціального розвитку колективу підприємства сфери послуг; 

4) навичок здійснення прогнозування поведінкових змін в команді та їх оптимізації 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» сприяє здобуттю  таких компетенцій: 

ЗК 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 08. Здатність працювати в команді. 

СК 21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки 

життєдіяльності та охорони і гігієни праці. 

 Програмні результати навчання: 

ПРН 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах. 

ПРН 08. Самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і 

підлеглих. 

ПРН 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, дотримуватися стандартів 

професійної етики. 

АРН 29. Вміти обирати ефективні рішення в процесі управління підприємствами сфери обслуговування. 

 

2. Мета та завдання (цілі) курсу 

Мета навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» – формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок 

щодо 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. 

Завданням навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» є теоретична та практична підготовка студентів з питань 

розподілу праці з урахуванням індивідуальних та групових реакцій на структурні зміни; удосконалення середовища, що 

оточує; розроблення ефективних стратегій розвитку організації та формування політики оптимальної мобілізації людських 

ресурсів. 
 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4. Результати навчання. 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПРН 04. Розуміти 

особливості комунікації, 

взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному 

та професійному контекстах 

ПРН 04.1: знання особливостей комунікаційних процесів в організаціях сфери 

обслуговування; 

ПРН 04.2: розуміння змісту професійної діяльності робітників організацій сфери 

обслуговування; 

ПРН 04.3: розуміння змісту співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах організації сфери обслуговування з іншими організаціями; 

ПРН 04.4; розвиток комунікативних здібностей в колективі. 

ПРН 08. Самостійно 

планувати й організовувати 

власну професійну діяльність 

і діяльність здобувачів освіти 

і підлеглих 

ПРН 08.1: розуміння процесів планування професійної діяльності; 

ПРН 08.2: вміння організовувати власний робочий процес; 

ПРН 08.3: вміння організовувати робочий процес окремого робітника та колективу; 

ПРН 08.4: вміння організовувати освітні процеси для здобувачів, підлеглих, для 

саморозвитку; 

ПРН 08.5: вміння узгодити плани діяльності окремого співробітника та колективу з 

планами організації.  

ПРН 20. Емпатійно 

взаємодіяти, відповідати за 

прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, 

дотримуватися стандартів 

професійної етики 

ПРН 20.1: вміння використовувати відчуття емпатії при прийнятті управлінських рішень; 

ПРН 20.2: вміння взаємодіяти в колективі з дотриманням всіх стандартів професійної 

діяльності; 

ПРН 20.3: знання власних компетенцій та вміння дотримуватись їх меж при прийнятті 

рішень та виконанні завдань; 

ПРН 20.4: розуміння змісту та дотримання норм професійної етики; 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Бліц-опитування, тестування 

Практичні заняття 20 Ситуаційні завдання, диспути, моделювання ситуацій, опитування 

Самостійна робота 46 Реферати, тестування, самостійні завдання 

Всього 90 (3,0 кредити) Підсумковий контроль: екзамен  
 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 2 3 (осінь) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – «Психологія», «Теорія організації», «Комунікативна культура» та ін. 

 

8. Постреквізити – «Основи менеджменту і адміністрування», «Командоутворення й технології командної роботи», 

«Методика професійного навчання», «Етика педагогічної діяльності» та ін. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор. 

ПРН 20.5: розвиток емпатії та високої професійної етики в колективі. 

АРН 29. Вміти обирати 

ефективні рішення в процесі 

управління підприємствами 

сфери обслуговування 

АРН 29.1: знання показників, що характеризують рівень ефективності прийняття рішень в 

межах функційних обов’язків виконавця організації сфери обслуговування; 

АРН 29.2: розуміння особливостей функціонування  організації сфери обслуговування; 

ПРН 29.3: знання основних принципів, методів та прийомів здійснення ефективного 

управління  організацією сфери обслуговування. 



 

10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» 

http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при 

виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії»»; виявляти  повагу до себе, 

викладача та одногрупників, бути толерантними та дисциплінованими, доброзичливими, чесними та  відповідальними. 

Конфліктні ситуації, які можуть виникати,  повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем та 

куратором, а при необхідності із залученням завідуючої кафедрою та декана. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і 

номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Організаційна поведінка особистості 

1 

Лекція 1 Тема 1  Концепція організаційної поведінки 2 

Самостійна 

робота 1 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

2 

Лекція 2 Тема 2 Людина в системі організаційної поведінки 2 

Практичне 

заняття 1 

Семінар.  

Розв’язання ситуаційних завдань 

2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

3 Лекція 3 Тема 3 Мотиваційне управління поведінкою індивіда 2 

Практичне 

заняття 2 

Розв’язання ситуаційних завдань 

Ділова гра. 

2 

Самостійна 

робота 3 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

4 Лекція 4 Тема 4 Організація роботи індивіда. Управління кар’єрою / ч.1 2 

Практичне 

заняття 3 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 3 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view?usp=sharing
http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing


робота 4 до лекційних та практичних завдань 

5 Лекція 5 Тема 4 Організація роботи індивіда. Управління кар’єрою ема 5. Регіональні органи 

державного управління / ч.2 

2 

Практичне 

заняття 4 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 5 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

6 Лекція 6 Тема 5 Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда 2 

Практичне 

заняття 5 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 6 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

Самостійна 

робота 7 

Виконання самостійного завдання в курсі дистанційної освіти 8 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 10 год., СР –24 год.) 

Змістовий модуль № 2. Управлінський аспект організаційної поведінки 

7 

Лекція 7 Тема 6. Групова поведінка в організації та її формування 2 

Практичне 

заняття 6 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 8 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

8 Лекція 8 Тема 7. Управління командною поведінкою особистості в організації / ч. 1 2 

Самостійна 

робота 9 

Формування словника з англійської мови до заданої теми 4 

Самостійна 

робота 10 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

9 Лекція 9 Тема 7. Управління командною поведінкою особистості в організації / ч. 2 2 

Практичне 

заняття 7 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 11 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 



10 Лекція 10 Тема 8. Перехідні процеси, зміни, організаційна культура 2 

Практичне 

заняття 8 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 12 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

11 

Лекція 11 Тема 9. Управління організаційним розвитком / ч. 1 2 

Практичне 

заняття 9 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 13 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

12 

Лекція 12 Тема 9. Управління організаційним розвитком / ч. 2 2 

Практичне 

заняття 10 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 14 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

1 

Самостійна 

робота 15 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до тестування  5 

Самостійна 

робота 16 

Тестування за тематикою курсу 1 

Всього за змістовий модуль 2 – 44 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 10 год., СР – 22 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:  

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/еказамен (іспит) – 73/27  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Відвідування занять 0-1 

2. Бліц-опитування на лекціях* 0-3 

3. Виконання практичних завдань 0-53 



4. Виконання самостійного завдання 0-9 

5. Формування словника (на англ. Мові) до заданої теми* 0-4 

6. Виконання тестового модульного завдання 0-10 

7. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

*додаткові бали 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять на рівні не нижче, ніж 25 балів з 53 можливих; 

2) Оцінка за тестові завдання не менше, ніж 12 балів з 20 можливих; 

4)   Словник здано на перевірку (не менше 5 слів з визначенням); 

5) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів; 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид роботи Оцінка Критерій 

Бліц-опитування  3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або за 

визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 

2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, 



або в його ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 

0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, 

відповідає на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на 

зміст терміну. Переклад виконано вірно. 

0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з 

помилками. 

Самостійне 

завдання 

7-9 Відповідь повна. Враховує всі аспекти поставленого завдання. Містить обґрунтування, 

приклади, пояснення практичного застосування. 

4-6 Відповідь повна. Враховує більшість аспекти поставленого завдання. Містить обґрунтування, 

часткове пояснення практичного застосування 

0-3 Відповідь узагальнена, не має обґрунтувань та пояснень 

Практичні завдання Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

 

13. Питання до екзамену 

Теоретичні питання: 

1. Визначте зміст організаційної поведінки та її місце в системі управління організацією. 

2. Визначте та охарактеризуйте ролі менеджера в організації. 

3. Визначте відмінності оптимальної організаційної поведінки з погляду індивідуума, групи та організації в цілому. 

4. Охарактеризуйте практичне значення моделі Мак-Кінсі. 

5. Визначте переваги та недоліки наявності сильної індивідуальності в працівників організації. 

6. Охарактеризуйте можливість та доцільність практичного застосування розвитку індивідуальності.  

7. Наведіть приклади різних типів цінностей (теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, політичні, релігійні). 

8. Наведіть порівняльну характеристику детермінанти та особистого потенціалу. 

9. 9.Визначте сутність «я»-концепції, захисної поведінки. 

10. Визначтесь, яким чином керівники різних рівнів можуть програмувати поведінку індивіда. 

11. Обґрунтуйте позитивний та негативний зміст маніпулятивної поведінки та запропонуйте заходи з її обмеження.  

12. Охарактеризуйте зміст поняття «задоволення від роботи»: його вимірювання, тенденції, проблеми і наслідки. 

13. Назвіть чинники, що, на Вашу думку, впливають на організацію роботи індивіда. Обґрунтуйте вибір.  

14. Які елементи організації роботи індивіда Ви пропонуєте використати як приховану мотивацію (маніпуляцію)? Вибір 



обґрунтуйте. 

15. Розкрийте зміст стратегії перепроектування роботи з урахуванням якостей і потреб особистості та мотиваційних 

характеристик роботи 

16. Розкрийте зміст поняття «управління виконанням (перфоманс менеджменту)». 

17. Опишіть систему перфоманс менеджменту (управління виконанням) та її елементи. 

18. Охарактеризуйте взаємозв’язок системи оцінювання виконання з іншими функціями та системами. 

19. Наведіть умови збігу та протистояння особистих та групових цінностей. 

20. Визначте практичні розбіжності понять «влада», «управління»; зміст в кожному випадку поняття «підлеглість».  

21. Назвіть потенційні причини опору владному тиску в групах (сугестія та контрсугестія, створення коаліцій). 

22. Назвіть та визначте умови застосування окремих засобів психологічного впливу на поведінку підлеглих.  

23. Назвіть чинники, що впливають на ефективність роботи групи. Обґрунтуйте вибір. 

24. Поясніть сутність динамічних процесів в групах та опишіть методи їх вивчення (соціометрія, інтеракційний аналіз). 

25. Сформулюйте заходи щодо формування командної поведінки в колективі. Обґрунтуйте. 

26. Охарактеризуйте позитивний та деструктивний вплив чинників (ціль; цінності, стандарти та правила та ін.) на 

організаційну культуру організації. 

27. Поясніть місце формальної та неформальної комунікації в організації. 

28. Охарактеризуйте зміст та практичне значення етики і соціальної відповідальності робітника в організації.  

29. Дайте визначення поняттю розвитку організації та опишіть його сучасний зміст. 

30. Назвіть та охарактеризуйте джерела, цілі, напрями, принципи розвитку організації. 

31. Назвіть причини появи протистояння змінам та основні чинники успіху при управлінні змінами.  

32. Опишіть основні принципи та методи подолання протидії змінам. 

Ситуаційне завдання: 

1. Сформувати систему цінностей особистості, необхідних для роботи в організації сфери послуг / за завданням 

викладача/. Вибір обґрунтуйте.  

2. Опишіть можливий механізм формування групової поведінки в організації сфери обслуговування для індивідів з 

визначеним видом відповідальності та мотивації  / за завданням викладача/. Відповідь обґрунтуйте. 

3. Визначте переваги та недоліки формування та дотримання командної поведінки при роботи індивіда в організації 

сфери обслуговування для виконання ним /функції задає викладач/. Відповідь обґрунтуйте. 

  

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 



1. Лепейко Т. І., Лукашев С. В., Миронова О. М. Організаційна поведінка : навчальний посібник. – Харків : Вид. ХНЕУ, 

2013. – 156 с. 

2. Організаційна поведінка: навч. посібник для учнів, студ. проф. тех. закл. А. О. Молчанова, І. В. Воляник, В. П. 

Кондратьєва ; за наук. ред. А. О. Молчанової. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 176 с. 

3. Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

«Менеджмент організацій» Укладач: М. В. Матушкіна, – Старобільськ, 2016. – 200 с. 

4. Самокиш О. В. Креативний менеджмент: навч. посібник. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Дисципліна в системі дистанційної освіти УІПА: http://do.uipa.edu.ua    

2. Навчальне забезпечення курсу в бібліотеці УІПА: http://library.uipa.edu.ua 

3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.president.gov.ua   

4. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - URL: https://www.kmu.gov.ua/    

5. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.rada.gov.ua/   

6. Сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.ccu.gov.ua/storinka/pro-ksu    

7. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. - URL: 

https://niss.gov.ua/  
 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувачка  кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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	9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор.
	10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобув...

