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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні тенденції
в управлінні» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні концепції управління,
управління змінами, формування стратегії управління змінами.
Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Стратегічне управління»,
«Управління змінами», «Управлінське консультування», «Концептуальні засади
менеджменту», «Сучасні теорії організації».
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні тенденції в
управлінні» є формування комплексу знань про актуальні завдання управління,
розвиток сучасних концепцій управління та правил їх адаптації в діяльності
організацій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні тенденції в
управлінні» є:
- вивчення основних сучасних концепцій менеджменту та тенденцій
управління;
- аналіз закономірностей інноваційної теорії розвитку менеджменту;
- вивчення технологій управління сучасною організацією;
- використання сучасних стратегій розвитку в управлінні. Стратегічне
управління змінами.
- засвоєння методичних та організаційних основ концепції менеджменту
знань;
- аналізування концепцій маркетинг менеджменту, системи збалансованих
показників, реінжинірингу, фінансів;
- ефективність управління: показники та методологія оцінки.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- теоретико-методологічні менеджменту в контексті формування економіки
знань;
- основні сучасні підходи до здійснення управлінської діяльності в
організації, розуміння їх законів та принципів;
- основні методологічні принципи побудови сучасних форм управління та
визначення перспектив розвитку управлінських організацій;
- сучасні технології менеджменту в інноваційній сфері;
- особливості ресурсної концепції менеджменту;
- методичні та організаційні основи реінжинірингу: концепцію і логіку
здійснення;
- існуючі особливості методики збалансованих показників у системі
управління реалізацією стратегії організації;
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- концептуальні засади теорії тотального управління якістю (TQM).
вміти :
- володіти підходами і методами управління, методикою наукового
дослідження та технічними засобами;
- організовувати наукові дослідження менеджменту в умовах інновацій;
- виявляти та оцінювати управлінські ситуації;
- вивчати форми і методи реалізації результатів наукових досліджень;
- проаналізувати основні теоретко-методологічні засади формування
тенденцій та концепцій управління;
- визначити роль та місце концепцій управління у економічній системі
загалом;
- застосовувати різномінітні концепції управління у практиці вітчизняних
підприємств;
- вести наукову дискусію і застосовувати методи наукових досліджень з
метою прогнозування діяльності суб’єктів господарювання;
- обмінюватися досвідом з проблем управління організацією через участь
та організацію наукових семінарів, шкіл, конференцій;
- організовувати науково-прикладні семінари для широких верств
населення з метою підвищення управлінської грамотності у суспільстві;
- самостійно освоювати та ініціювати реалізацію нових інструментів
управління в організаціях;
- прогнозувати та оцінювати наслідки ухвалених рішень.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сучасні наукові школи та концепції управління.
Наукові школи менеджменту. Класичний напрям (школа наукового
менеджменту, школа раціональної бюрократії, адміністративна школа),
Гуманістичний напрям (школа людських стосунків, школи людських ресурсів,
біхевіористична школа). Сучасні наукові школи (кількісний, системний та
ситуативний підходи). Сучасні концепції управління.
Тема 2. Технологія управління сучасною організацією.
Об'єкти управління, суб'єкти управління та управлінські важелі. Методи
управління. Закони та закономірності управління. Управлінська діагностика.
Інтелектуалізована система управління. Тенденції управління в інноваційній
сфері.
Тема
3.
Самоменеджмент.
Співвідношення
управління
та
самоменеджменту.
Концептуальна модель самоменеджменту. Закони самоменеджменту.
Менеджер і його діяльність в умовах самоуправління. Формування компетенцій і
здібностей менеджера. Процес планування особистої роботи менеджера.
Самомотивація та самоконтроль менеджера. Розвиток менеджерського
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потенціалу.
Модель
самоменеджменту.

ефективного

Співвідношення

управління

та

Тема 4.Сучасні стратегії розвитку.
Концепція менеджменту знань та підходи до її формування. Ресурсна
концепція управління. Новітні концепції управління фінансами. Реінжиніринг:
концепція і логіка здійснення. Теорія тотального управління якістю (TQM).
Тема 5. Стратегічне управління змінами.
Розуміння змін. Процес управління змінами. Проблеми управління
стратегічними змінами. Сучасні методи стратегічного управління змінами.
Тема 6. Ефективність управління: показники та методологія оцінки
Ефективність управління та підходи до її визначення. Методологічні
підходи до оцінки ефективності рішень. Методика збалансованих показників у
системі управління реалізацією стратегії організації.
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«Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної
освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Сучасні тенденції в управлінні» є семестровий іспит, передбачає оцінку роботи
аспірантів за результатами поточного та проміжного контролю і підсумковим
тестуванням.
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни «Сучасні
тенденції в управлінні» належать: перелік питань для самоконтролю, тестові
завдання підсумкового та модульного контролю, ситуаційні (практичні) завдання,
які наведено у робочій програмі навчальної дисципліни.
Автор:

_____________________ Кундицький О.О.

Автор:

_____________________ Сенишин О.С.

6

