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кафедри менеджменту  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА 
 

для ЗВО ОР «Бакалавр» ОПП «Менеджмент» 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 



Організаційна поведінка:  основна інформація 
 

5 кредитів, 150 годин, у т.ч. лекції -  30 год., практичні 
заняття – 30 год., самостійна робота –  90 год. 

Методи та інструменти для систематизованого опису та 
пояснення причин і виявлення закономірностей виникнення різних 
форм організаційної поведінки для подальшого вироблення принципів 
управління організаційною поведінкою. 

4 курс, 8 семестр 

Підсумкова форма контролю - залік  

Формування системи навичок та вмінь адаптувати набуті знання щодо 
теорії організаційної поведінки до реальних ситуацій; виробляти власні 
рекомендації з коригування поведінки співробітників; застосувати методи 
управління поведінкою людей в практиці організаційної діяльності. 

Обсяг 

Предмет 

вивчення 

дисципліни 

Період 

навчання 

Підсумок 

Мета 

вивчення 

дисципліни 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 
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Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 

знаннями 

Здатність планувати 
діяльність організації 
та управляти часом 

Здатність управляти 
організацією та її 

підрозділами через 
реалізацію функцій 

менеджменту 

Здатність працювати в 
команді та 

налагоджувати 
міжособистісну 
взаємодію при 

вирішенні 
професійних завдань 

  



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки): 

 

 

 

Тема 6. Посадова модель поведінки. Навчання поведінці 

 

Тема 7. Організаційна культура. Етика бізнесу 

Тема 8. Управління змінами в організаційній поведінці. Організаційний 

клімат та задоволеність роботою. Соціальна відповідальність 

корпорацій  

Тема 2. Індивідуальний рівень організаційної поведінки. Теорія 

інтересів і закон оптимальної поведінки  

Тема 3. Модель взаємодії людини та організаційного оточення. 

Критеріальна основа поведінки.  

Тема 4. Сегменти організаційної поведінки. Позиція, сприйняття і 

обґрунтування поведінки  

Тема 5. Поняття й форми трудової поведінки. Механізм формування 

поведінкової активності 

Тема 1. Концепція організаційної поведінки. Технологічні, управлінські 

і соціальні аспекти організаційної поведінки  
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Лекційний матеріал  

 

 

Робоча програма  

навчальної  

дисципліни   Дистанційний  

курс 

Методичні вказівки  

і завдання  

для самостійної  

роботи студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для поточного 

 та підсумкового  

контролю знань студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для  

практичних занять  

Навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення: 

 



6 Кадрове забезпечення: 

 

д.е.н., проф.  

Свидрук 

Ірена Ігорівна 

Дисципліна «Організаційна 

поведінка» знадобиться не лише в 

професійній діяльності,  а і у 

особистому житті для: 

- використання сучасних функцій 

міжособової комунікації в групах 

- легкої адаптації в будь-якому 

новому середовищі, 

- вироблення стресостійкості та ін! 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


