
Історія менеджменту

Кафедра менеджменту

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма Менеджмент

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)



Викладач:
Крутогорський Ярослав Володимирович -

кандидат економічних наук, старший викладач.

Profile:

http://slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-menedzhmentu

E-mail:

yarkrutogor@gmail.com.

Сторінка в Moodle:

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/user/profile.php?id=1842

Розклад консультацій:

середа з 10-00 до 14-00.



Анотація до дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія менеджменту» є формування

управлінського мислення на основі системи знань про закономірності та

особливості розвитку світової науки управління, опанування концепцій

управління, цілісного бачення проблем на основі історичних тенденцій і поглядів.

Завданнями дисципліни є: опанування теоретичних засад та економічної природи

управління; вивчення та використання досвіду світової управлінської думки,

історії зародження економічної думки в Україні, розвитку наукових шкіл

менеджменту; отримання навичок прогнозування тенденцій розвитку сучасного

менеджменту та підходів до управління.



Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів:
Загальні:

ЗК2 - здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

ЗК13 - цінування та повага різноманітності та мультикультурності;

ЗК15 - здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні:

СК6 - здатність діяти соціально відповідально і свідомо;

СК12 - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення;

СК15 - здатність формувати та демонструвати лідерські якості.

та поведінкові навички;

Очікувані результати навчання:
РН2 - зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для

ведення здорового способу життя;

РН15 - демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та

міжкультурності;

РН16 - демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості

до нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1. Зародження управлінської науки

2. Управлінська думка в Україні

3. Виникнення наукових шкіл менеджменту

4. Адміністративна школа

5. Школа поведінкових наук

6. Школа науки управління


