
1. Назва модуля: Організаційна поведінка 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВІ.1.06_3 
3. Тип модуля: вибірковий  
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теорію і методологічні основи управління в умовах ринку 

(фундаментальний); функції та методи управління (ознайомчо-орієнтовний); 
методи та моделі прийняття управлінських рішень (прикладний творчий); 
психологію управління, теорію керівництва та лідерства (ознайомчо-орієнтовний); 
організацію управлінської діяльності в організаціях, особливості роботи 
менеджерів (прикладний творчий). 

вміти: розробляти організаційні структури управління (репродуктивний); 
реалізувати основні методи управління, вибирати найбільш ефективні методи 
управління в конкретних умовах та ситуаціях (творчий); розробляти, приймати та 
реалізовувати управлінські рішення (алгоритмічний); організувати роботу 
колективу, проводити службові наради та ділове спілкування (творчий); обладнати 
робочі місця, працювати з сучасними засобами офісної техніки (алгоритмічний). 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: теорія організації 
- кореквізити: керівник адміністративної служби 
10. Зміст модуля:  
Сутність і роль менеджменту. Закони, закономірності та принципи 

менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Організації як об’єкти управління, 
сутність та види організацій. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій. 
Функції менеджменту. Процес управління. Стратегічне планування. Організаційна 
діяльність. Мотиваційні основи управління. Контроль в системі управління. 

11. Рекомендована література: 
1. Гуменник В. І. Менеджмент організацій: навчальний посібник / 

В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с. 
2. Менеджмент організації: навч. посібник / Уманський ДПУ імені Павла Тичини 

/ авт.-упоряд. О. Л. Кірдан. – Умань: Жовтий О. О., 2012. – 119 с. 
3. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: навч. посібник / Шморгун Л. Г. – К.: 

Знання, 2010. – 452 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 
 
 
 


