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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 застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК5 - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;
 ЗК9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК11 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 ЗК12 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК9 – здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань
 СК10 – здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації;
 СК14 - розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності.
 СК15 – здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички.



Очікувані результати навчання:

 РН9 – демонструвати навички взаємодії, лідерства, 
командної роботи

 РН10 – показувати навички обґрунтування дієвих 
інструментів мотивування персоналу організації

 РН14 – ідентифікувати причини стресу, адаптувати 
себе та членів команди до стресової ситуації, 
знаходити засоби до її нейтралізації

 РН16 – демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
1. Основи організаційної поведінки 
2. Людина в системі організаційної поведінки 
3. Сприйняття та теорія атрибуції
4. Мотивація та винагорода
5. Управління роботою: проектування, організація, 

виконання та оцінка
6. Групова поведінка та динаміка груп в організації
7. Культура організації з високим рівнем виконання
8. Стреси в організації
9. Конфлікти в організації
10. Влада, лідерство та політична поведінка
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