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Опис дисципліни 
Дисципліна «Теорії та концепції управління» спрямована на набуття знань і розумінь 

поглибленого рівня 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. Дисципліна 
зорієнтована на отримання фахових компетентностей  щодо здатностей формулювати концептуальні 
підходи та цілісне бачення системи сучасного менеджменту, критично мислити в галузі управління,  
застосовувати отримані знання для формування теоретичного підґрунтя наукових досліджень;  
формулювати нові уявлення та створювати нові знання в управлінській думці. 

Структура дисципліни 
Години 

(лек./сем.) 
Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 Тема 1. Генезис 
теорій та концепцій 
управління 

Знати передумови виникнення управлінської 
думки, її еволюції та факторів що впливають на 
розвиток. 
Мати уявлення та розуміння  сутності і змісту 
генезису управлінської думки, етапів її розвитку 
та  фундаментальних шкіл наукового 
менеджменту.  

Дискусійне 
обговорення 
проблем 
управлінської 
думки. 
Тренінгова 
вправа. 
Презентація 
результатів. 

2 / 2 Тема 2. Змістова 
характеристика 
сучасних 
фундаментальних  
платформ управління 

Знати зміст та вміти формувати цілісне уявлення 
про систему фундаментальних платформ 
управління. Уміти здійснювати порівняння 
моделей управління, що склалися в зарубіжній 
практиці та інтерпретувати їх у вітчизняну 
практику 

Групова робота з 
порівняльного 
аналізу та 
особливостей 
сучасних 
фундаментальни
х управлінських 
теорій. 
Презентація 
результатів 
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2 / 3 Тема 3. Особливості 
та напрями 
управлінської науки в 
Україні 

Розуміти значення та необхідність розвитку 
сучасних управлінських технологій в практиці 
вітчизняного менеджменту. Уміти визначати 
напрями і тенденції розвитку управлінської науки 
в Україні та забезпечувати її синтез з 
прогресивними теоріями і практиками управління 
зарубіжних країн   

Ситуативна 
вправа. 
Презентаційне 
представлення 
результатів 
дослідження 

4 / 2 Тема 4. Нова 
парадигма теорій 
управління 

Знати проблеми формулювання  парадигм 
новітнього менеджментута типології  сучасних 
парадигм.  
Уміти формулювати нові підходи до системи 
управління та інтерпретувати базові положення 
у реалії вітчизняної практики управління. 
Розробляти теоретичний  базис власного 
наукового дослідження 

Групова робота з 
реалізації 
владних 
повноважень 
керівника. 
Імітаційна гра. 
Презентація 
результатів. 
Есе. 

2 / 2 Тема 5. Управління 
якістю в системі 
менеджменту 
організації 

Отримати ґрунтовні знання з теорій управління 
якістю. Набути практичні уміння та розуміння  
використання інструментарію і принципів 
управління якістю в системі менеджменту 
організації. Уміти формулювати критерії якості 
системи управління за рекомендаціями МС ISO. 

Робота в малих 
групах. 
Тренінгові 
вправи. 
Презентації. 
 

3 /4 Тема 6. Прикладні 
аспекти сучасних 
теорій та концепцій 
управління 

Володіти техніками  та мати практичні навички  
використання сучасноих теорій і шкіл в 
практичній управлінській діяльності та 
застосовувати їх в науковій та дослідницькій 
діяльності. 

Виконання 
управлінських 
ситуацій та 
практичних 
вправ.  
Тренінгові 
вправи.  
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 10 балів).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання 
знань, за які нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником.  

Оцінювання 
Остаточна оцінка за дисципліну розраховується за результатами заліку. 
Шкала оцінювання здобувачів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


