
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Теорії та концепції управління» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Дисципліна «Теорії та концепції управління» є обов’язковою у підготовці 

фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

«Менеджмент» і зорієнтована на  отримання фундаментальних знань і умінь  з 

теорії і практики управління.  

Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного, 

гуманістично зорієнтованого фахівця з поглибленим рівнем знань у 

менеджменті, шляхом  фундаментального вивчення теоретичної платформи 

управління, змістових характеристик базових та сучасних теорій і концепцій 

управління, їх генезису, розвиток дослідницьких вмінь та критично-

аналітичного мислення в галузі управління,  формулювання нових уявлень та 

створення нових знань в управлінській думці. 

Завдання вивчення дисципліни  

У результаті вивчення дисципліни “Теорії та концепції управління» 

слухачі повинні: 

знати: засадничі ідеї теорій управління; етапи генезису теорій та 

концепцій управління; змістові характеристики базових та сучасних  шкіл, 

теорій та концепцій управління; особливості складених у зарубіжних країнах 

моделей управління; розвиток теорій організації та управління в Україні; 

підходи та принципи формування нової парадигми теорії управління; прикладні 

аспекти новітніх теорій та концепцій управління. 

  вміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів 

узагальнювати та систематизувати базові знання з теорій та концепцій 

управління; здійснювати їх порівняльну оцінку та формулювати власні оцінки і 

позиції щодо бачення та розуміння трансформації управлінських процесів і 

можливостей вбудовування теоретичних положень в реальну практику 



управління; формувати теоретичну платформу для проведення наукових 

досліджень за проблематикою власної дисертаційної роботи; 

Мета проведення лекцій полягає в отримані поглиблених знань та 

системного уявлень про різноманіття теорій і концепцій управління, їх 

розвиток та проблеми адаптації до реальної практику управління.   

Завдання лекційних занять: 

– розуміння передумов виникнення та генезису управлінської думки, 

розвитку фундаментальних теорій та концепцій управління; 

– формування системних підходів в питаннях побудови нової 

парадигми управління ;  

– розвиток аналітичного і критичного мислення у сфері методології 

управління та прийняття управлінських рішень в рамках вироблених практикою 

теорій та концепцій управління. 

Метою проведення практичних занять є набуття  навичок та умінь 

аналізування, оцінювання та порівняння різноманітних теорій, концепцій, шкіл, 

моделей та практик управління та формування теоретичної платформи 

наукових досліджень за проблематикою дисертаційної роботи. 

В результаті проведення практичних занять слухачі повинні: 

знати: основні тенденції та передумови розвитку новітніх підходів до 

розв’язання проблем управління; 

вміти: формулювати концептуальні підходи та цілісне бачення системи 

сучасного менеджменту; застосовувати отримані знання для формування 

теоретичного підґрунтя наукових досліджень.   

Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

– здатність розуміти та виокремлювати актуальні управлінські 

проблеми, що передбачає переосмислення наявних та створення нових знань у 

сфері наукового дослідження; 



– здатність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії 

та концепції управління та використовувати отримані результати і висновки для 

наукового дослідження. 

Найменування програмних результатів навчання з дисципліни  є 

здатність:  

– здатність формулювати концептуальні підходи та цілісне бачення 

системи сучасного менеджменту; 

– здатність формулювати нові уявлення та створювати нові знання в 

управлінській думці. 


