
Навчальна дисципліна: ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА 

Статус: варіативна 
Курс: 4 
Семестр: 8 
Кількість залікових кредитів ECTS – 3,0 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Управління 
персоналом», «Маркетинг», «Теорія організації». 
 

Опис дисципліни 
Мета: формування системи знань, що дозволяють пояснювати, 

прогнозувати і контролювати поведінку людей з метою розвитку їх 
професійних навичок та підвищення ефективності роботи організації. 

Завдання:  оволодіння професійними знаннями і навичками щодо 
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. 

Предмет: безпосередня діяльність керівника організації у сфері 
управління її людським потенціалом. 

Змістовні модулі: 
Модуль 1. Сутність та особливості організаційної поведінки 
Модуль 2. Менеджмент організаційної поведінки 
 

Форми та методи навчання: лекції, ситуації, реферати, рольові ігри, 
тестування 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
залік – 8 семестр, 
Залік: 60% – модульний контроль,  

           40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій формі 
(2 ак. години) 
Для успішного складання заліку студент має оволодіти 2/3 знань 
з дисципліни. 

Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS. 
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі 
 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, 
тексти лекцій, плани практичних занять, тести, ситуації. В наявності 
електронний варіант. 

 
Мова викладання: українська, російська. 
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