
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Історія менеджменту. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• використовувати позитивний досвід управління різних країн;  

• проводити аналіз сучасної економічної і управлінської думки; 

• застосовувати сучасні принципи та напрямки наукової організації діяльності менеджера; 

• оцінювати та визначати перспективи сучасної теорії та практики управління. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 

технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 

досліджень, Економіка праці.  

12. Зміст курсу: Тема 1. Теоретичні основи курсу «Історія менеджменту». Тема 2. Управлінська 

думка і практика управління в ранніх цивілізаціях світу. Тема 3. Промислова революція та її вплив на 

розвиток менеджменту. Тема 4. Становлення менеджменту. Тема 5. Зародження наукового 

менеджменту в світі. Тема 6. Зародження вітчизняного наукового менеджменту. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з 

курсу «Історія менеджменту» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання напряму 

підготовки 030601 «Менеджмент». Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 36 с. 

2. Грищенко В.О. Самоменеджмент: Навч. посіб. / В.О. Грищенко, О.Г. Архипов, Л.М. Журомська // 

Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; Холдинг МЖК «Мрія». – Луганськ : 

Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006.  

3. Добротворский И. Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии: Практическое руководство для 

решения повседневных проблем / И. Л. Добротворский. – М. : "Приор-издат", 2003. 

4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в двадцять первом веке: [учеб. пособ.] / П.Ф.  Друкер ; [пер. с 

англ. ]. – М. : Изд.дом «Вильямс», 2000. 

5. Большаков А. С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. Большаков, В. И. 

Михайлов. – Питер, 2000. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Management history. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• use positive management experience from different countries; 

• analyze current economic and managerial thought; 

• apply modern principles and directions of scientific organization of manager's activity; 

• evaluate and determine the perspectives of modern management theory and practice. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 

Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 

Research, Economics of Labor. 

12. Course contents: Theme 1. Theoretical foundations of the course "History of Management". Theme 2. 

Managerial thought and practice of management in early world civilizations. Theme 3. The Industrial 

Revolution and its Impact on Management Development. Theme 4. Becoming management. Theme 5. The 

birth of scientific management in the world. Theme 6. The birth of domestic scientific management. 

13. Recommended educational editions:  
1. Yuryk N.YE. Metodychni vkazivky provedennya praktychnykh zanyatʹ i vykonannya samostiynykh 

zavdanʹ z kursu «Istoriya menedzhmentu» dlya studentiv statsionarnoyi y zaochnoyi form navchannya 

napryamu pidhotovky 030601 «Menedzhment». Ternopilʹ : TNTU imeni Ivana Pulyuya, 2013. – 36 s. 

2. Hryshchenko V.O. Samomenedzhment: Navch. posib. / V.O. Hryshchenko, O.H. Arkhypov, L.M. 

Zhuromsʹka // Skhidnoukrayinsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. Volodymyra Dalya; Kholdynh MZHK «Mriya». – 

Luhansʹk : Vydavnytstvo SNU im. V. Dalya, 2006. 

3. Dobrotvorsʹkyy I. L. Samomenedzhment: Efektyvni tekhnolohiyi: Praktychne kerivnytstvo dlya 

vyrishennya povsednevnykh problem / I. L. Dobrotvorsʹkyy. - M. : "Pryor-vykhid", 2003. 

4. Druker P. F. Zadachi menedzhmenta v dvadtsyatʹ pervoho veke: [navch. osoba.] / P.F. Druker; [per. z 

anhl. ]. - M. : Yzd.dom «Vylʹyams», 2000. 

5. Bolʹshakov A. S. Suchasnyy menedzhment: teoriya ta praktyka / A. S. Bolʹshakov, V. I. Mykhaylov. - 

Piter, 2000. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


