
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Концепції управління 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка / Економіка бізнесу 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 5 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

4,0 кредити 

120 годин 

(26 год – лекції 

18 год – практичні заняття  

76 год – самостійна робота)  

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

іспит 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Паневник Тетяна Миколаївна, 

к.е.н, доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

відсутні 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Після опанування даної дисципліни 

студент набуває компетентностей, 

передбачених стандартом вищої 

освіти України для спеціальності 

051 – економіка:  

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу (ЗК 3),  

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях(ЗК 4),  

- здатність пояснювати економічні 

та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних 

моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати  

(СК 4),  

- здатність самостійно виявляти 

проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення 

(СК 12), а також компетенцій з 

принципів планування, побудови 

організаційних структур 

управління, прийняття та реалізації 

управлінських рішень підходів до 



визначення ефективності 

управління підприємством 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Сфера реалізації компетенцій  в 

майбутній професії:  

1) в органах державної влади і 

місцевого самоврядування:  

- застосування принципів і методів 

управління на різних рівнях;  

- аналіз стану та управління 

розвитком територіальних 

соціально-економічних систем;  

2) на рівні підприємств і 

організацій: 

 - планування і прогнозування 

діяльності підприємства; при 

виділенні  

- визначення пріоритетних цілей 

діяльності організацій і шляхів 

досягнення поставленої мети;  

- побудова організаційної структури 

управління; -  

- застосування і розвиток основних 

функцій менеджменту (планування, 

організування, мотивування, 

контролювання, регулювання) в 

управлінні організацією;  

- в роботі з людьми, налагодженні 

комунікаційних зв’язків і 

організації їх спільної діяльності. 

13 Особливості навчання на курсі Вибір і проведення студентами 

теоретичних досліджень з 

актуальних проблем управління, 

представлення результатів 

студентам групи. 

14 Стислий опис дисципліни Дисципліна розкривається в таких 

темах: 

1. Вступ до менеджменту: 

концептуальні підходи. 

2. Середовище менеджменту 

3. Прийняття управлінських рішень  

4. Функція планування.  

5. Процеси організування.  

6. Лідерство і мотивування. 

7. Процеси контролювання.  

8. Ефективність управління.  

9. Системний підхід в управлінні.  



10. Основи ситуаційного підходу в 

управлінні.  

11. Управління конфліктними 

ситуаціями.  

12. Основи ефективності 

самомеджменту. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

Від мінімально можливої кількості  

студенті в групі (індивідуальна 

робота) до потоку з декількох груп 

(сучасні групові методи навчання) 

 

 

 


