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ВСТУП 
 

Предметом вивчення дисципліни «Історія менеджменту» є 
процеси еволюції менеджменту як практичної діяльності та як науки.  

Знання та навички з дисципліни «Історія менеджменту» 
допоможуть оволодіти студентам компетентностями з фахових 
предметів, знадобляться під час проходження виробничої і 
переддипломної практик, допоможуть написати і захистити випускову 
роботу та в подальшому успішно конкурувати на ринку відповідних 
робіт (послуг).  

Анотація 
Передумовою соціально-економічного і політичного становлення 

країн, розвитку ринків товарів і послуг, успіху підприємств і окремої 
людини є процеси управління. Незалежно від рівня розвитку 
суспільства реалізація окреслених планів неможлива без ефективної 
організації людей, координації їх дій з використанням різних важелів 
управління. На різних історичних етапах розвитку суспільства 
існувало багато керівників і рівнів управління, наприклад, фараони, 
королі, жерці, губернатори територій, хранителі житниць, наглядачі, 
магістрати, судді тощо. Усі ці посадові особи певною мірою 
виконували функції та обов’язки сучасних менеджерів. 

Вивчення історії менеджменту може привнести першоджерела ідей 
і підходів, простежити їх розвиток, виявити перспективу розвитку в 
умовах культурного середовища. Вивчення минулого робить картину 
справжнього більш логічною і конкретною. Без вивчення історії 
індивідуум має тільки свій обмежений досвід як основу для ідей та 
дій. Простежуючи походження і розвиток сучасних концепцій 
менеджменту, студент може краще зрозуміти аналітичні та 
концептуальні інструменти своєї майбутньої професії. Вивчення 
історії менеджменту не тільки забезпечує розуміння його 
національної специфіки, але також створює уявлення про те, як досвід 
і знання теорії менеджменту можуть застосовуватися в різних 
організаціях і культурах. Вона поєднує в собі елементи історії 
економіки, соціології, психології, історії суспільства з метою 
визначення місця менеджменту в культурно-історичній перспективі. 
Історію менеджменту варто розглядати в контексті його культурного 
середовища і, таким чином, розуміти не тільки яким був менеджмент, 
а й пояснити, чому його розвиток відбувався саме таким чином. 
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Ключові слова: управління, історія, менеджмент, першоджерела 
ідей, закономірності розвитку менеджменту, культурне середовище, 
минуле, економіка, соціологія, психологія, історія суспільства, 
культурно-історична перспектива, організація праці, координація дій 
людей, процеси управління, розвиток ринків, історичні етапи 
розвитку суспільства, рівні управління, керівники, концепції 
менеджменту, індивідуум, становлення менеджменту, управлінська 
думка, до індустріальний період, індустріальна система. 

Annotation 
The prerequisites for socio-economic and political formation of 

countries, the development of markets for goods and services, the success 
of businesses and individuals are governance processes. Regardless of the 
level of development of society, implementation of the outlined plans is 
impossible without effective organization of people, coordination of their 
actions with the use of different levers of management. There were many 
leaders and levels of government at different stages of society, such as 
Pharaohs, kings, priests, governors of territories, breadwinners, overseers, 
magistrates, judges, and so on. All these officials have to a certain extent 
fulfilled the functions and responsibilities of modern managers. 

Studying the history of management can bring primary sources of ideas 
and approaches, trace their development, identify the prospect of 
development in a cultural environment. Studying the past makes the picture 
of the present more logical and concrete. Without studying history, an 
individual has only limited experience as a basis for ideas and actions. By 
tracing the origin and development of modern management concepts, a 
student can better understand the analytical and conceptual tools of his or 
her future profession. Not only does the study of management history 
provide an understanding of its national specificity, but it also gives an idea 
of how experience and knowledge of management theory can be applied to 
different organizations and cultures. It combines elements of the history of 
economics, sociology, psychology, history of society in order to determine 
the place of management in the cultural and historical perspective. The 
history of management should be viewed in the context of its cultural 
environment, and thus not only understand what management was, but also 
explain why its development occurred in this way. 

Key words: management, history, management, primary sources of 
ideas, patterns of management development, cultural environment, past, 
economics, sociology, psychology, history of society, cultural and 
historical perspective, organization of labor, coordination of people's 
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actions, management processes, market development, historical stages of 
development of society, levels of management, leaders, management 
concepts, the individual, the emergence of management, managerial 
thought, to the industrial period, the industrial system. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ОКР 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних  

ECTS – 3 

 
За вибором 

Модулів: 1  
 

Спеціальність: 
всі спеціальності 

НУВГП 
 
 
 
 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський  

Рік підготовки 

Змістових модулів: 2 3-й 
Семестри 

Загальна кількість  
годин: 90 

6-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2 
СРС – 4 

16 год. 
Практичні 

14 год. 
Лабораторні 

– 
Самостійна 

робота 
60 год. 

Форма контролю: 
залік 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 33% до 67%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета викладання навчальної дисципліни „Історія менеджменту” 
полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних 
навичок управління базуючись на знаннях еволюції менеджменту від 
ранніх не наукових періодів до наших днів. Розумінні особливостей 
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розвитку теорії та практики управління, які необхідні майбутнім 
керівникам. Формуванні у майбутніх менеджерів управлінських 
якостей в контексті з економічними, соціальними і політичними 
аспектами життя. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування у 
студентів системного уявлення про сутність природи управління, 
становлення і розвиток менеджменту враховуючи історичні, політичні 
і національні особливості різних країн світу та періодів їх поширення. 

У результаті вивчення даного навчального курсу студент повинен 
знати:  

� зародження світової управлінської думки та історичні 
передумови виникнення менеджменту; 

� історію розвитку управлінської думки в Україні; 
� виникнення і розвиток наукових шкіл менеджменту; 
� особливості і тенденції розвитку сучасного менеджменту, 

сучасні підходи до управління; 
� сучасну систему поглядів на управління; 

вміти: 
� 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. 
Практичні заняття та самостійна робота студентів з дисципліни 

„Історія менеджменту” передбачена робочою програмою дисципліни. 
Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 

застосовувати в процесі проходження виробничих і переддипломної 
практик, написанні курсових робіт та магістерського проекту. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи курсу «Історія менеджменту». Мета 
та значення курсу. Методи та підходи до вивчення історії 
менеджменту. Розвиток менеджменту. Культурне середовище 
менеджменту. Організація і менеджмент. 

Тема 2. Управлінська думка і практика управління в ранніх 
цивілізаціях світу. Управлінська думка і практика управління в 
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ранніх цивілізаціях Сходу. Управлінські ідеї і практика в 
Європейській цивілізації (до індустріальний період). 

Тема 3. Промислова революція та її вплив на розвиток 
менеджменту. Культурне Відродження. Початок епохи машинного 
виробництва. Розвиток менеджменту в індустріальній системі. 

Тема 4. Становлення менеджменту. Становлення школи 
наукового менеджменту. Становлення адміністративної теорії 
менеджменту. 

Тема 5. Зародження наукового менеджменту в світі. 
Становлення школи людських відносин. Розвиток управлінської 
думки і підходи в загальній теорії управління. 

Тема 6. Зародження вітчизняного наукового менеджменту. 
Розвиток управлінської думки в Україні до середини 19 століття. 
Управлінська думка в Україні з другої половини 19 століття до 1917 
року. Розвиток управлінської думки в Україні після 1917 року. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма навчання 

Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток історії 

менеджменту як науки в до індустріальний період 
Тема 1. Теоретичні основи курсу 
«Історія менеджменту» 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Управлінська думка і практика 
управління в ранніх цивілізаціях світу 

18 4 4 - - 10 

Тема 3. Промислова революція та її 
вплив на розвиток менеджменту 

14 2 2 - - 10 

Змістовий модуль 2. Зародження та становлення  
наукового менеджменту 

Тема 4. Становлення менеджменту 14 2 2 - - 10 
Тема 5. Зародження наукового 
менеджменту в світі 

16 4 2 - - 10 

Тема 6. Зародження вітчизняного 
наукового менеджменту 

14 2 2 - - 10 

Усього годин 90 16 14 - - 60 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток історії 
менеджменту як науки в до індустріальний період 

1. Тема 1. Теоретичні основи курсу «Історія 
менеджменту» 

2 

2. 
Тема 2. Управлінська думка і практика управління в 
 ранніх цивілізаціях світу 

4 

3. 
Тема 3. Промислова революція та її вплив на 
розвиток менеджменту 

2 

Змістовий модуль 2. Зародження та становлення  
наукового менеджменту 

4. Тема 4. Становлення менеджменту 2 
5. Тема 5. Зародження наукового менеджменту в світі 2 

6. 
Тема 6. Зародження вітчизняного наукового 
менеджменту 

2 

 РАЗОМ 14 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 
опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 
документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

 
 Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, 

годин 
денна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять 7 

3 
Опрацювання окремих частин тем 
програми, які не викладаються на лекціях 

30 

4 Підготовка до контрольних заходів 15 
 Всього 60 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В процесі проведення лекційних та практичних занять 

використовуються такі методи активного навчання: диспути та 
дискусії; тематичні тести; розподіл ролей в аудиторії; ділові ігри; 
ситуаційні завдання з обговоренням, кейс-задачі. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (30 тестів, трьох рівнів 
складності) та проводяться в системі Moodle через ННЦНО. 
Перевірка практичних умінь здійснюється під час практичних занять і 
за результатами виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Історія менеджменту», є: 
- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо). 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та 
містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю і 
вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
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висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, 
вчасно і без зауважень. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Поточний контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

15 20 15 15 20 15  
50 50 100 

 
В заліковій відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами – 100-бальною та національною. Зараховано 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни, і набрали за результатами поточного контролю не менше 
60 балів. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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