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Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

5.0/150 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок формування та 

відтворення індивідуальних і колективних форм поведінки 

співробітників організації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Підготовка фахівців економічного профілю, які володіють 

комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь та 

навичок ефективного використання базових інструментів 

управління поведінкою з метою опанування специфічних прийомів 

та інструментів управління поведінкою індивіда в організації; 

формування навичок раціональної організації роботи індивіда в 

організації; набуття умінь аналізу групової та міжгрупової динаміки 

в організації, формування ефективної командної роботи в 

організації; набуття умінь розробки напрямків розвитку 

організаційної культури та опанування інструментів управління 

організаційним розвитком. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- - Використовувати можливості персонального розвитку в 
організації. 

- - Застосовувати чинники організаційної поведінки і можливості їх 
використання для вирішення питань, що стосуються досягнення 
цілей організації. 

-  - Досліджувати ефективні методи впливу керівника на персонал. 
- - Застосовувати систему поведінкового маркетингу. 
- - Використовувати особливості організаційної поведінки в системі 

міжнародного бізнесу. 
- - Вміти адаптувати набуті знання до реальних ситуацій; 
- - Застосовувати моделі і підходи теорії організаційної поведінки для 

вирішення завдань, пов'язаних з управлінням організаційною 
поведінкою. 

- Виробляти власні рекомендації з коригування поведінки 
співробітників. 
- Застосувати методи управління поведінкою людей в практиці 
організаційної діяльності. 
 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність розробляти ефективні стратегії розвитку організації та 

формування політики оптимальної мобілізації людських ресурсів, 

що передбачає вміння розуміти та прогнозувати людську поведінку 

в конкретних ситуаціях. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Концепція організаційної поведінки. . 
Людина в системі організаційної поведінки. Влада та  лідерство в 

організації управління персоналом. Управління поведінкою 

індивіда. Управління комунікаціями та конфліктами. Формування 

групової поведінки на підприємстві. Організаційна культура. 

Управління організаційним розвитком підприємства. Поведінковий 

маркетинг. Організаційна поведінка в системі міжнародного 

бізнесу. Етика підприємницької діяльності. Соціальна 

відповідальність та суспільна свідомість сучасного підприємця. 

Корпоративна бізнес-культура. Етикет ділових та службових 

відносин. Культура підприємницького спілкування. Ділове 

спілкування в неформальній обстановці. Формування іміджу та 

стилю ділової людини. Крос-культурні відмінності в ділових 

відносинах. Бізнес-культура в процесі трансформації бізнесу.  

Види занять: лекційні та практичні заняття. 

Методи навчання: аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з філософії, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час вивчення 

наступних дисциплін з спеціальності економіка підприємства та 

написання бакалаврської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко А. М. Власова та ін. К.: КНЕУ/ 
2001. 

2. Савельєва В. С., Єськов О.Л., Вакуленко В. М. Організаційна 
поведінка. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ , 2012. 

3. Шавкун І.Г. Організаційна культура: ціннісний аспект // Гілея: 
науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2012. Випуск 57 (2). 

4.Ареф'єва О.В. Крос-культурний менеджмент як детермінанта 

формування конкурентоспроможності підприємства//Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. –  2018. 

– №  20 (1). – С. 19-22. 

5.Ареф'єва О.В., Ареф'єв С.О., Верпека А.О. Стратегічне управління 

організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації 

до змін//Вісник Київського національного університету технологій 

та дизайну. Серія Економічні науки. – 2019. – № 6 (141). – С. 84-95. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, науково-навчальна лабораторія, 

мережа Інтернет, мультимедійне обладнання. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, модульна контрольна робота; залік, питання до 

заліку. 

Кафедра Економіки повітряного транспорту. 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuumevcg_2018_20(1)__6.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuumevcg_2018_20(1)__6.pdf
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15772
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15772
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15772


Викладач(і) ДУКСЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  
Вчене звання: старший викладач 

Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view 

Тел.: (044) 406-74-50 

E-mail: oksana.duksenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ, пр. 

Любомира Гузара, корпус 2, каб. 417 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
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