
1. Назва модуля: Менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_8_ФП.03_4 
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний) 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 38 (в т.ч. лекції – 18 год., практичні – 20 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: сутність, роль і функції менеджменту; зміст стилів і методів управління 
людьми й організацією; методи і способи відбору та оцінки кадрів у сучасних 
умовах діяльності; типи влади і лідерства та їх особливості; види комунікацій та 
інформаційних зв’язків; методи прийняття й оцінки управлінських рішень; 
способи мотивації персоналу; види і форми контролю. 

вміти: застосовувати методи оцінки кадрів за різних умов діяльності 
організації; використовувати методи прийняття й оцінки управлінських рішень з 
метою підвищення їх ефективності; розробляти та впроваджувати інформаційні 
та комунікаційні системи; вміло використовувати способи мотивації персоналу. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: бренд-менеджмент. 
кореквізити: інформаційні системи в менеджменті, фінансовий 

менеджмент. 
10. Зміст модуля: Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки 
управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи 
обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація 
як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. 
Комунікації в управлінні. Ефективність управління 
11. Рекомендована література: 

1. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г., Уткін О. Ф., Анін В. І. та ін. – К.: 
Алеута, 2008. – 652 с. 

2. Менеджмент і маркетинг: навч. посібник / За редакцією доктора екон. наук 
Аніна В. І. – К.: КНУБА, 2006. – 752 с. 

3. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: 
Каравела, 2005. – 494 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 

14. Мова навчання: українська 
 
 


