2

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:
Львівським національним університетом імені Івана Франка відповідно до вимог
вибіркової частини освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з
галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Хоронжий Андрій Гнатович – доктор економічних наук, професор, професор
кафедри менеджменту,
ЧОПКО Наталія Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту

ОБГОВОРЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО
кафедрою менеджменту (протокол від «____» ____________ 2016 р. № ___).
Завідувач кафедри менеджменту _____________________ проф. Яцура В. В.
«____» ___________________ 2016 р.
Вченою радою економічного факультету (протокол від «___» ______ 2016 р. № _).
Голова
Вченої ради економічного факультету______________ доц. Михайлишин Р. В.
«____» ___________________ 2016 р.

3

ВСТУП
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Концептуальні
засади менеджменту» складена відповідно до освітньо-наукової програми
підготовки підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми і відносини у
менеджменті.
Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Організаційна поведінка»,
«Управління змінами», «Стратегічне управління», «Сучасні тенденції в
управлінні», «Сучасні теорії організації».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретико-методологічні засади менеджменту в організації.
2. Побудова ефективного процесу управлінської діяльності.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Концептуальні засади
менеджменту» є оволодіння теоретичними положеннями і знаннями управління та
навичками з організації менеджменту у різних сферах економіки.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Концептуальні засади
менеджменту» є:
- вивчення теоретико-методологічних основ менеджменту;
- критичний аналіз організаційного процесу в організації;
- дослідження структури системи управління та процесу його здійснення;
- дослідження методології та концепції сучасного управління;
- вивченні методів, принципів та умов здійснення управлінської діяльності;
- вивчення основних методів та підходів до оцінки ефективності управління.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- теоретичні і прикладні аспекти управління державними і місцевими
органами та господарськими організаціями, їх зміст та суть.
- механізми, закони, закономірності та принципи управління та їх
застосування у практиці
- форм і методів реалізації результатів наукових досліджень
- процес ухвалення управлінських рішень та методи його удосконалення;
- основні методики оцінки ефективності управлінської діяльності;
- сучасні інноваційні моделі і методи управління.
вміти :
- володіння підходами і методами управління, методикою наукового
дослідження та технічними засобами;
- Розробляти програми і проекти наукових досліджень систем управління;
- Вміння організовувати наукові дослідження менеджменту в умовах
інновацій;
- виявляти та оцінювати управлінські ситуації
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- упорядковувати міжособистісні комунікації та управляти організаційними
комунікаціями..
- вміння формулювати управлінських рішень та їх доведення до
конкретного виконавця.
- застосування на практиці принципів та методів управління, розуміння
наслідків своєї професійної діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту.
Наука управління. Мистецтво управління. Культура управління. Психологія
управління. Досвід управління. Сучасні концепції управління. Принципи
управлінської діяльності.
Тема 2. Організація менеджменту
Організація як структура і процес. Організаційні відносини в системі
менеджменту
(делегування,
повноваження,
відповідальність).
Поняття
організаційної структури і структури управління підприємств та їх вплив на
організацію
менеджменту.
Організаційне
проектування.
Побудова
комунікаційних зв’язків на підприємстві.
Тема 3. Структура і процес менеджменту
Складові елементи системи управління. Структура системи управління.
Суть та зміст процесу управління. Характеристики процесу управління. Типи
процесів управління (лінійний, коригований, розгалужений, ситуаційний,
пошуковий).
Тема 4. Методологія менеджменту
Методологія управління. Концепція управління. Закони і закономірності
управління. Поняття методів менеджменту. Формальні і неформальні методи
управління Економічні методи : сутність та фактори впливу на процес управління.
Соціально-психологічні
методи
менеджменту.
Організаційні
методи.
Адміністративні методи менеджменту.
Змістовий модуль 2. ПОБУДОВА
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕФЕКТИВНОГО

ПРОЦЕСУ

Тема 5. Технологія менеджменту
Складові елементи управлінського процесу. Створення адекватних умов
здійснення управлінської діяльності. Види та завдання менеджменту. Сучасні
технології управління. Поняття управлінського рішення. Характеристики
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управлінських рішень. Фактори впливу на процес прийняття ефективних
управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Аналітичний аспект
діяльності менеджера в процесі пошуку алгоритму прийняття управлінського
рішення. Методи вдосконалення системи прийняття управлінських рішень
менеджером.
Тема 6. Ефективність удосконалення менеджменту
Визначення кордонів та форм управлінського процесу. Поняття
ефективності менеджера. Роботи П. Друкера в контексті визначення ефективності
менеджерської діяльності. Поняття ефективності організації. Економічність та
ефективність.
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Концептуальні засади менеджменту» 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
«Концептуальні засади менеджменту» належать: перелік питань для
самоконтролю, тестові завдання підсумкового та модульного контролю,
ситуаційні (практичні) завдання, які наведено у робочій програмі навчальної
дисципліни.
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