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Анотація до дисципліни
 Навчальна дисципліна “Організаційна поведінка”

розглядає особистість, групу та організацію у 
взаємозв'язку з питаннями підвищення ефективності 
виробництва, формування виконавської культури, 
групових цінностей, колективу. Центральне місце в ній 
посідають такі важливі практичні питання, як здібності 
та особистісні якості працівника, їх задоволеність і 
відношення до праці, мотивація, взаємодія, групове 
прийняття рішень, лідерство, влада, конфлікти, стреси та 
політична поведінка організації. 

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



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

 Завданням вивчення навчальної дисципліни „Організаційна поведінкаˮ є 
набуття студентами таких компетентностей:

 загальні:
 ЗК4. Здатність мотивувати людей  та  рухатися до  спільної мети;
 ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК3.  Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного

самоменеджменту;
 СК6.  Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі

управління людьми;
 СК9.    Здатність аналізувати й структурувати проблеми
 організації,   приймати ефективні управлінські рішення та 
 забезпечувати їх реалізацію.



Очікувані результати навчання:

 РН6. Мати навички прийняття,  обґрунтування та  
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги
чинного  законодавства,  етичні міркування та 
соціальну відповідальність

 РН10. Демонструвати лідерські навички та  вміння
працювати у  команді, взаємодіяти з людьми,  
впливати на  їх поведінку для  вирішення
професійних задач; 

 РН11. Мати навички забезпечення особистого
професійного розвитку та планування власного часу. 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
1. Вступ до організаційної поведінки 
2. Особистість в системі організаційної поведінки 
3. Мотивація та винагорода
4. Управління роботою: проектування, організація, 

виконання та оцінка
5. Формування групової поведінки та динаміки груп 

в організації
6. Виконавський рівень культури організації
7. Конфлікти, стреси, організаційний розвиток
8. Влада, лідерство та політична поведінка
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