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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Організаційна  поведінкаˮ  складена
відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів
магістерського  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  073  Менеджмент
спеціалізації: Адміністративний менеджмент

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  дослідження  та
формування  індивідуальної  та  групової  поведінки  в  організації  з  метою
ефективного її функціонування в умовах конкурентного середовища

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Теорія  організаційˮ,  „Менеджментˮ,
„Управління  персоналомˮ,  „Самоменеджментˮ,  „Адміністративний
менеджментˮ, „Управління інноваціями», „Стратегічне управлінняˮ, „Ділове
адмініструванняˮ. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Теоретичні засади організаційної поведінки.
2. Індивідуальний рівень організаційної поведінки.
3. Груповий рівень організаційної поведінки

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Організаційна
поведінка» є формування у майбутніх менеджерів готовності застосовувати
сучасні форми і методи управління поведінкою особистості та групи в умовах
управлінської  практики  з  метою  підвищення  результативності  діяльності
організації.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Організаційна
поведінка» є: 

систематизація  інформації  щодо теоретичних аспектів  організаційної
поведінки

опанування  категоріально-понятийним  апаратом  організаційної
поведінки;

забезпечення  ґрунтовного  вивчення  основних  методів  дослідження  та
формування  індивідуальної  та  групової  поведінки  в  організації;  розробки
ефективних  стратегій  розвитку  організації  та  формування  політики
оптимальної мобілізації людських ресурсів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
 теоретичні засади організаційної поведінки; 
 місце людини в системі організаційної поведінки; 
 мотивацію поведінки працівника; 
 особливості  управління  роботою:  проектування,  організація,

виконання та оцінка; 
 групову поведінку та динаміку груп в організаціях; 
 культуру організації з високим рівнем виконання, 
 особливості управління конфліктами та стресами;



 особливості управління організаційним розвитком;
 владу, лідерство та політичну поведінку.

уміти:
 аналізувати соціо-психологічне середовище організації;
 визначати  вимоги  до  ефективної  діяльності  менеджерів,

соціальних груп та організації в цілому;
 обирати стратегії поведінки персоналу організації з урахуванням

її пріоритетів та особливостей життєздатності;
 застосовувати  сучасні  процедури  розробки  програм

удосконалення мотиваційного клімату та прийняття управлінських рішень;
 формувати  пропозиції  керівництву  організації  щодо

урегулювання конфліктів та стресових ситуацій;
 складати  програми  тренінгу  для  різних  категорій  персоналу

компаній;
 обирати  ефективний  стиль  керівництва залежно  від  рівня

управління;
 розробляти програми організаційного розвитку компанії.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  120  годин  /  4  кредити
ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади організаційної поведінки
Тема 1. Вступ до організаційної поведінки
Сутність  та  основні  елементи  концепції  організаційної  поведінки.

Організаційна  поведінка  як  галузь  знань,  зв'язок  з  іншими  соціальними
науками.  Аналіз  організаційної  поведінки з  погляду  індивідуума,  групи та
організації в цілому.

Об’єкти  вивчення  організаційної  поведінки  і  різноманітні  підходи.
Ретроспектива  організаційної  поведінки:  науковий,  адміністративний,
бюрократичний  менеджмент;  біхевіористські  науки;  поетапна  періодизація
розвитку організаційної поведінки.

Організація як система. Соціальна і психологічна підсистеми. Ознаки
організації:  організаційна  культура;  організаційна  структура;  взаємодія  із
зовнішнім оточенням; використання ресурсів: матеріальні, кадрові, фінансові;
межи  існування:  територіальні,  життєвий  цикл.  Критерії  ефективності
діяльності організації. Групова та індивідуальна ефективність, синергетичний
ефект.

Методи  дослідження  організаційної  поведінки:  опитування,  збір
фіксованої  інформації,  спостереження,  експеримент.  Переваги  та  недоліки
дослідницьких методів.

Змістовний модуль 2. Індивідуальний рівень організаційної поведінки
Тема 2. Особистість у системі організаційної поведінки
Особистісні  (індивідуальні)  системи  в  організації.  Фактори,  що

визначають  особистість:  спадковість,  навколишнє  середовище,  культурні,
соціальні,  ситуаційні.  Взаємовідносини  «індивід-організація».  Поняття
індивідуальності. 

Основні  теорії  поведінки  особистості:  рис,  типів,  психодинамічні,
психоаналітичні,  біхевіористичні,  гуманістичні,  соціального  навчання,
ситуаціонізм, інтераціонізм.

Управління  індивідуальними  відмінностями:  демографічні
характеристики  (вік,  стать);  компетентність  (схильності  і  здібності);
психологічні  особливості  (система  цінностей,  відношення  до  роботи,
характер, установки). Способи зміни установок. 

Основні  характеристики  особистості.  Закони,  що  впливають  на
поведінку  людини  в  процесі  спільної  діяльності.  Риси  особистості,  що
впливають  на  поведінку  в  організації:  інтерналізм,  екстерналізм,
авторитаризм, маккіавелізм, орієнтація на досягнення, схильність до ризику.

Сутність  і  динамічність  сприйняття.  Чинники,  що  впливають  на
індивідуальне сприйняття. Властивості сприйняття: наочність, структурність,
активність, аперцептивність, конкретність, осмисленість. Ефекти сприйняття.
«Помилки»  або  феномени  сприйняття.  Зовнішні  та  внутрішні  чинники
сприйняття.



Каузальна  (причинна)  атрибуція,  фундаментальні  помилки  атрибуції.
Тактики  управління  враженнями:  посилення  власної  позиції,  посилення
позиції співрозмовника.

Тема 3. Мотивація та винагорода
Складові  мотивації:  потреби,мотиви,  стимули.  Інтегральна  модель

зв’язку  мотивації,  винагороди,  задоволення,  виконання.  Задоволення  від
роботи: вимірювання, тенденції, проблеми і наслідки. 

Способи стимулювання працівників: цікава робота; загальне визнання;
вільний  час;  інформація;  зворотний  зв'язок;  залученість;  незалежність  ‒
працівники  високо  цінують  свободу  у  виборі  способу  виконання  роботи;
святкування; гнучкість.

Механізм  і  результативність  мотивації.  Ефект  мотивації  та  закон
результату.

Управління через цілі: постановка цілей; розробка реалістичних планів
їх  досягнення;  систематичний  контроль,  вимірювання  і  оцінювання
результатів  виконання;  способи  корекції  поведінки  для  досягнення
запланованих результатів; ефективний зворотний зв'язок.

Управління  через  мотивацію:  вплив  на  стан  мотивації;  створення
відчуття  власної  гідності;  приведення  мотивів  в  дію;  посилення  мотивів;
оцінка  результатів  роботи  і  атестація;  задоволення  потреб;  забезпечення
процесу мотивації.

Винагорода внутрішня і зовнішня. Заохочення і покарання: причини і
стратегія.  Часовий  чинник  у  системі  винагороди.  Джерела  винагороди.
Індивідуальні відмінності й очікування винагороди.

Тема  4.  Проектування,  організація  роботи.  Система  Performance
Management 

Принципи  та  методи  проектування  роботи  в  організації.  Поняття
проектування  роботи.  Цілі  проектування  роботи.  Критерії  правильності
проектування роботи.

Чинники,  що  впливають  на  організацію  роботи  індивіда.  Елементи
організації  роботи  індивіда  та  організаційний  простір  роботи:  цілі,  зміст
роботи, поєднання її елементів, технологія виконання роботи, повноваження,
взаємодія з іншими виконавцями, графік роботи, робоче місце, фізичні умови,
інформаційні ресурси тощо.

Мотиваційні  характеристики  роботи.  Стратегії  перепроектування
роботи  з  урахуванням  якостей  і  потреб  особистості  та  мотиваційних
характеристик роботи: стандартизація та спрощення завдань, збільшення та
чергування завдань, збагачення праці альтернативні розклади роботи. Аналіз
мотиваційного потенціалу роботи та проектування роботи з урахуванням її
мотиваційний характеристик.

Використання  інструменту  управління  за  цілями  для  управління
функціональною поведінкою індивіда. 



Система  Performance  Management та  її  елементи.  Рівні  перфоманс
менеджменту. Аналіз проблем виконання за допомогою моделі  Performance
Management.  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.

Змістовний модуль 3. Груповий рівень організаційної поведінки
Тема 5. Формування групової поведінки в організації
Групоутворення  в  організації:  причини,  цілі,  об’єкти,  суб’єкти.

Класифікація  груп,  їхні  характеристики  та  завдання.  Групове  членство:
сумісність, однорідність, погодженість, розмір групи.

Класичні  теорії  групоутворення:  близькості,  формування  груп  Дж.
Хоманса,  рівноваги,  обміну.  Стадії  розвитку  груп.  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. Хоманс). Міжгрупові взаємодії. Фази
групового розвитку. Допомога групі в її русі до більшої ефективності. Базові
приклади групової взаємодії.

Рольова поведінка членів груп у процесі прийняття групових рішень.
Основні характеристики групи: 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.

Робоча група і команда: спільне та відмінне. Модель розвитку команди
(Дж. Катценбах  і  Д.  Сміт).  Види  команд:  команда  проекту;  управлінська
команда. Типології команд. Методи групового ухвалення рішень: переваги та
недоліки. Консенсус.

Тема 6. Виконавський рівень культури організації 
Основні  підходи  до  визначення  поняття  «організаційна  культура».

Організаційна культура як ідеологія, філософія управління, підґрунтям якої є
ціннісні  орієнтації,  вірування  і  норми  поведінки  працівників.  Властивості
культури: загальність, неформальність, стійкість. 

Рівні  організаційної  культури:  артефакти,  проголошувані  цінності,
базові уявлення. Домінантна культура, субкультури й контркультури. 

Структури  організаційної  культури:  ціннісно-нормативна,
організаційна, структура комунікацій, ігрова, зовнішньої ідентифікації тощо.

Типології організаційної культури: В. Діл і А. Кеннеді; К. Камерон та Р.
Куїнн; Р. Акофф; У. Оучі. 

Функції  та  завдання  організаційної  культури:  формування,
накопичення,  передачі  та  зберігання  цінностей  організації;  формування



системи  знань  організації;  формування  системи  внутрішніх  комунікацій
(способів  і  форм  спілкування)  і  зв'язків;  формування  системи  зовнішніх
комунікацій  та  зв'язків  організації;  формування  культури  трудового,
виробничого та інших матеріальних процесів.

Тема 7. Конфлікти, стреси та організаційний розвиток.
Поняття  фрустрації  та  конфлікту.  Причини  та  види  конфліктів.

Структура конфлікту. Конструктивна та деструктивна поведінка опонентів у
конфлікті та чинники, що впливають на неї. Методи контролю та керування
емоціями під час конфлікту.

Закономірність  динаміки  конфлікту.  Картографічний  метод  аналізу
конфлікту. Критика як чинник стабілізації нормативної поведінки в процесі
конфлікту. Техніка управління конфліктом.

Стрес  та  його  компоненти.  Концепція  стресів,  вплив  стресів  на
виконання роботи і здоров’я. Чинники і джерела стресів.

Проблеми  організаційного  розвитку.  Проблеми  управління  змінами.
Процес  організаційних  змін.  Принципи  та  методи  управління  змінами.
Чинники успіху при управлінні змінами. Аналіз стейкхолдерів.

Протидія  (опір)  змінам з  боку персоналу.  Аналіз  готовності  до  змін.
Причини опору (протидії). Принципи та методи подолання протидії змінам.
Оцінювання потенційного опору та його мінімізація.

Тема 8. Влада, лідерство та політична поведінка
Влада, її засади, форми і тактичні прийоми. Підходи до влади. 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.
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Молчанова, І. В. Воляник, П. Кондратьєва. ‒ І-Ф. : Лілея-НВ, 2015. ‒ 176 с.

11. Никуленко Т. Г. Организационное поведение : учебное пособие /
Т. Г. Никуленко. ‒ М. : Феникс, 2011. ‒ 416 с.
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Л. Мостенська, О. В. Ільєнко. ‒ К. : Кондар, 2013. ‒ 498 с.

13. Организационное  поведение  в  структурно-логических  схемах  :
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В.  С.  Савельєва,  О.  Л.  Єськов,  М.  Вакуленко.  ‒  К.  :  Центр  навчальної
літератури, 2012. ‒ 240 с.

16. Скібіцька  Л.  І.  Лідерство  та  стиль  роботи  менеджера  :  навч.
посібник / Л. І. Скібіцька ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2009. ‒ 192 с.

17. Спивак В. А. Организационное поведение : конспект лекций / В.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є екзамен.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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