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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

навчальної дисципліни, зміст якої визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями для самостійного 

виконання та вказівками щодо їх виконання.  

Мета самостійного вивчення навчального курсу «Історія управлінської 

думки» полягає у формуванні системних знань історичних тенденцій і 

закономірностей розвитку науки та практики управління; формування 

сучасного управлінського мислення. 

Завданнями самостійної роботи студентів є вивчення етапів 

формування світової управлінської думки та історичних передумов виникнення 

менеджменту; історії розвитку управлінської думки в Україні; виникнення і 

розвиток наукових шкіл менеджменту; особливостей і тенденцій розвитку 

сучасного менеджменту, сучасних підходів до управління; сучасної системи 

поглядів на управління. 

Самостійна робота студента включає: 

 опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення тем або питань, передбачених робочою програмою для 

самостійного вивчення; 

 підготовку до семінарського (практичного, лабораторного) заняття; 

 підготовку звіту з виконаної самостійно роботи (у тому числі – 

завдання, виконаного самостійно чи під час семінарського заняття); 

 розв’язання й оформлення задачі; 

 підготовку реферату, конспекту вивченого матеріалу, наукової 

доповіді, наукової статті, роботи на конкурс; 

 підготовку до проходження контрольних заходів (опитування, 

тестування, іспиту), до участі в предметній олімпіаді. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентиповинні 
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знати: 

 сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. 

 етапи зародження світової управлінської думки та історичні передумови 

виникнення менеджменту; 

 систему поглядів на управління з точки зору виникнення та розвитку 

наукових шкіл менеджменту; 

 історію розвитку управлінської думки в Україні; 

 особливості та тенденції розвитку сучасного менеджменту, сучасні підходи 

до управління; 

уміти: 

 зясувати логіку розвитку науки управління та формування її сучасних 

перспектив; 

 критично дослідити ключові ідеї класиків менеджменту; 

 розкрити сутність інтегрованих (синтетичних) підходів до управління як 

бази для розробки сучасних концепцій та моделей менеджменту; 

 ідентифікувати сучасні тенденції у розвитку науки управління та чинники, 

що їх обумовлюють. 

Навчальний час, відведений для СРС згідно з вимогами ECTS, становить 

не менше 50% загального обсягу трудомісткості навчання з дисципліни. 

Матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійного вивчення, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, що опрацьовувався 

під час проведення аудиторних занять. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 
Найменування теми  

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

год.  

лекцій 

Кількість 

год.  

СРС  

Кількість 

год.  

лекцій 

Кількість 

год.  

СРС 

Змістовий модуль 1. Становлення теорій управління 

1 
Основні етапи розвитку 

менеджменту 
2 7 

 

 

2 
Зародження світової 

управлінської думки 
2 7  

3 

Виникнення і розвиток 

наукового управління 

(1885-1920 рр.). Тейлоризм 

3 7   

Разом за змістовним модулем 1 7 21   

Змістовий модуль 2. Розвиток управлінської думки в ХХ-ХХІ ст. 

4 
Адміністративна школа 

управління 
2 8 

 

 

5 

Школа психології та 

людських відносин. 

Біхевіоризм. Кількісний 

підхід. Інтегровані підходи 

до управління 

3 7  

6 

Особливості японської та 

американської моделей 

менеджменту 

2 7 

 

 

7 
Розвиток управлінської 

думки в Україні 
2 7  

Разом за змістовним модулем 2 9 29   

Семестровий контроль   10   

Усього 16 60   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 
Тема 1 Основні етапи розвитку менеджменту 

1. Історія розвитку менеджменту. 

2. Розвиток історії управління та поняття «менеджмент». 

3. Еволюція вимог до менеджерів. 

Питання для самоперевірки  

1. Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту. 

2. Сутність природи управління. 

3. Розвиток історії управління. 

4. Проаналізуйте історію розвитку терміна «менеджмент». 

5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку історії менеджменту. 

6. Методи вивчення історії менеджменту. 

7. Еволюція вимог до менеджерів. 

Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2,с. 7-38; 3, с. 5-8; 4 с. 12-28; 5, с. 5-8; 

7, с. 7-47; 8, с. 7-23; 9, с.5-18;10, с. 7-40; 13, с. 11-70; 14, с. 88–102]. 

 

Тема 2 Зародження світової управлінської думки 

1. Західноєвропейський менеджмент. 

2. Підприємницька та профспілкова діяльність Р. Оуена. 

3. Основний зміст експериментів Р. Оуена. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає специфіка античного менеджменту? 

2. Причини розвитку західноєвропейського менеджменту.  

3. Розкрийте зміст основних положень концепції лідерства Н. Макіавеллі. 

4. Охарактеризуйте експеримент М. Болтона і Д. Уатта в компанії з 

виробництва парових машин. 

5. Проаналізуйте підходи до управління Р. Оуена. У чому полягають причини 

успіху і провалу P. Оуена? 
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Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2, с. 38-69; 3, с. 17-21; 4, с. 28-70; 5, с. 

17-21; 14, с. 88 – 102; 17, с. 10-20, 177-184, 194-200; 19, с. 15-29; 23, с. 26-68; 36, 

с. 5-10]. 

 

Тема 3 Виникнення і розвиток наукового управління (1885-1920 рр.). 

Тейлоризм 

1. Внесок Френка та Ліліан Гілбреттів, Г. Форда в розвиток школи «наукового 

управління». 

2. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Генрі Гантта.  

3. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Г. Еммерсона. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте порівняльну характеристику розвитку менеджменту в Америці та 

Англії в кінці XIX — на початку XX століть. 

2. Розрийте зміст основних законів і принципів наукової організації праці. 

3. Розкрийте сутність основних положень «наукового менеджменту»          Ф. 

Тейлора. 

4. Внесок досліджень Френка та Ліліан Гілбреттів у розвиток школи 

«наукового управління» 

5. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Генрі Гантта. 

6. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Г. Еммерсона. 

Теми рефератів 

1. Методологічні основи класичного менеджменту.  

2. Принципи наукового менеджменту Ф. Тейлора. 

3. Гаррінгтон Емерсон: досягнення ефективності через організацію. 12 

принципів продуктивності. 

Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2,с.100-163; 3, с. 28-33; 4, с. 107-132; 5, 

с. 28-33; 6, с. 61-88; 8, с. 24-47; 9, с. 18-36; 36, 10-19]. 

Тема 4 Адміністративна школа управління 

1. Історичний внесок адміністративної школи.  

2. Класична модель організації. 
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3. Цілі організації і координація дій. 

4. Принцип раціоналізації в теорії бюрократії М. Вебера. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність основних функцій і принципів управління за     А. 

Файолем. Чим відрізняються між собою функції і принципи? 

2. Який внесок у розвиток менеджменту зробили такі вчені, як Г Форд,       П. 

Сальфранк, Ч. Барнард? 

3. У чому полягає сутність логічних законів Д. Муні і А. Рейлі? 

4. Охарактеризуйте синтетичну концепцію Л. Г'юліка і Л. Урвіка. 

5. Розкрийте сутність бюрократичної школи управління. 

Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2, с. 163-194; 3, с. 71-75; 4,с. 135-160; 5,       

с. 71-75; 6, с. 88-112; 8, с. 48-67; 9, с. 36-54; 14, с. 88 – 102; 19, с. 95-128; 21,      

с. 38-52; 23, с. 72-87; 25,с. 86-94, 178-185, 260-268, 827-838,873-886; 27, с. 132-

137; 34, с. 87-93; 36, с. 27-32]. 

 

Тема 5 Школа психології та людських відносин. Біхевіоризм. 

Кількісний підхід. Інтегровані підходи до управління 

1. Використання методів психології в управлінні. 

2. Основні принципи біхевіоризму.  

3. Сучасні теорії мотивації.  

4. Інтегровані підходи до управління. 

Питання для самоперевірки 

1. Основні положення школи людських відносин. 

2. Використання методів психології у промисловості. 

3. Внесок М. Фоллетт у розвиток школи людських відносин. 

4. У чому полягає сутність Хоторнських експериментів? Етапи проведення. 

5. Розкрийте сутність кількісного підходу. 

6. Розкрийте сутність інтегрованих підходів до управління (процесний, 

системний, ситуаційний). 

7. Основні поняття мотивації (мотивація, мотив, стимул). 
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8. Теорія ієрархії потреб Маслоу. 

Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2, с.256-287; 3, с. 44-50; 4,С. 160-193; 5, с. 

112-114, с. 122-136; 6, с. 443-516; 8, с. 68-102; 9, с. 18-36;10, с. 207-287; 11,        

с. 155-204; 22, с. 3-14; 25, с. 866, с. 508; 28, с. 58- 86]. 

 

Тема 6 Особливості японської та американської моделей менеджменту 

1. Японська система управління якістю. 

2. Західноєвропейська модель менеджменту. 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте основні принципи та особливості японського менеджменту. 

2. Особливості японського стилю управління. 

3. Модель "людського потенціалу". 

4. Розкрийте зміст японської системи управління якістю. 

5. Визначте особливості американської моделі управління. 

6. У чому основні недоліки американської моделі управління? 

7. Дайте порівняльну характеристику американської та японської моделей 

менеджменту. У чому їх недоліки та переваги? 

Література: [1, с. 411-415, 460-476; 2,с.318-349; 7, с. 87-127; 8, с. 117-146; 19,    

с. 45-79; 32, с. 267-298]. 

 

Тема 7 Розвиток управлінської думки в Україні 

1. Наукові погляди М. Ліванова, І. В. Вернадського, М. І. Туган-

Барановського, Є. Хаусвальда. 

2. Розвиток національно обумовленої управлінської думки. 

3. Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні.  

4. Практика використання моделей менеджменту. 

Питання для самоперевірки 

1. Розвиток національно обумовленої управлінської думки. 

2. У чому полягає сутність основних наукових розробок харківської школи 

управління? 
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3. Концепція «фізіологічного оптимуму» О. А. Єрманського. 

4. Концепція «організаційного управління» О. О. Богданова. 

5. Концепція «вузької бази» О. К. Гастєва. 

6. Концепція «організаційної діяльності» П. М. Керженцева. 

7. Охарактеризуйте основні періоди формування науки управління в Україні. 

8. Наукові центри, які активно вели дослідження в галузі управління. 

Теми рефератів 

1. Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. 

2. Розвиток управлінської науки в Україні.  

3.  Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

4. Практика використання моделей менеджменту в управлінні організаціями. 

Література: [2, с. 380-441; 4, с. 193-122; 7, с. 87-127; 21, с. 134-163; 23,      

с. 4-23; 29, с. 38-42; 31, с. 111-120]. 

 

3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Змістовий модуль 1 

1. Школа наукового управління набула свого розвитку у: 

а) 1885-1920 рр.; 

б) 1900-1950 рр.; 

в) 1930-1950 рр.; 

г) 1950-1988 рр. 

2. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику 

управління було: 

а) перенесення центра уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки 

між людьми; 

б) систематичне використання засобів стимулювання праці з метою 

зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці; 

в) створення універсальних принципів управління; 

г) застосування в управлінні математики, статистики тощо. 
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3. Адміністративна (класична) школа управління набула свого 

розвитку у: 

а) 1900-1950 рр.; 

б) 1885-1920 рр.; 

в) 1930-1950 рр.; 

г) 1950-1988 рр. 

4. Засновниками школи людських стосунків уважаються: 

а) Мері Паркер та Файоль; 

б) Файоль та Генрі Гант; 

в) Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо; 

г) Тейлор та Файоль. 

5. Вітчизняні фахівці в галузі менеджменту вважають, що на різних 

етапах розвитку управлінської науки в Україні зробили суттєвий внесоку 

неї такі українські вчені: 

а) І. Коропецький; 

б) М. Драгоманов, І. Вернадський, М. Туган-Барановський, 

М. Вольський; 

в) Т. Войнаровський, Г. Цехановський; 

г) К. Воблій, М. Зібер. 

6. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує: 

а) з того часу, коли з'явилися перші організації; 

б) з того часу, коли з'явилися гроші; 

в) з того часу, коли зароджувалася Київська Русь; 

г) з того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління. 

7. Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у: 

а) 1900-1950рр.; 

б) 1950-1988 рр.; 

в) 1885-1920рр.; 

г) 1930-1950рр. 
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8. Найбільш відомими представниками "школи людських стосунків в 

управлінні" є: 

а) А. Файоль, А. Маслоу; 

б) М. Фоллет, Е. Мейо; 

в) Ф. Тейлор, Ємерсон; 

г) Г. Форд, Ли Яккока. 

9. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику 

управління було: 

а) перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між 

людьми; 

б) створення універсальних принципів управління; 

в) систематичне використання засобів стимулювання праці для зацікавлення 

працівників у збільшенні продуктивності й обсягів виробництва; 

г) застосування в управлінні математики, статистики та ін. 

10. Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації? 

а) комплекс проблем на сьогодні; 

б) комплекс певних обставин; 

в) конкретний комплекс обставин, що впливають на організацію нині; 

г) обставини, що не дозволяють ефективно здійснювати певний вид 

діяльності. 

11. Які три підходи до управління набули найбільше поширення 

починаючи з кінця 50-х років XX ст.: 

а) процесний, змістовний, мотиваційний підходи; 

б) процесний, системний, ситуаційний підходи; 

в) системний, мотиваційний, поведінський підходи; 

г) ситуаційний, поведінковий, змістовний підходи. 

12. Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як 

єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу із: 

а) системним підходом; 

б) ситуаційним підходом; 
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в) процесним підходом; 

г) поведінським підходом. 

13. Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної 

системи, що має нові якості та функції, які відсутні в елементах, що її 

складають, то ми маємо справу із: 

а) процесним підходом; 

б) ситуаційним підходом; 

в) поведінським підходом; 

г) системним підходом. 

14. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що 

залежить від співвідношення взаємодіючих факторів, це: 

а) системний підхід; 

б) процесний підхід; 

в) ситуаційний підхід; 

г) поведінський підхід. 

15. На чому базується системний підхід до управління? 

а) на використанні теорії систем; 

б) на використанні принципів менеджменту; 

в) на використанні закономірностей управління; 

г) на використанні сучасних методів менеджменту. 

16. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських 

знань? 

а) у другій половині XVIII ст.; 

б) у першій половині XVIII ст.; 

в) у першій половині XVI ст.; 

г) у другій половині XV ст. 

17. Хто переважно стояв на чолі перших організацій у давніх державах 

світу? 

а) царі і королі; 

б) губернатори і воєводи; 
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в) воєводи і королі; 

г) царі, королі, воєводи, губернатори. 

18. Про який підхід до управління йдеться мова? "Управління - це 

серія взаємопов'язаних дій, які називаються функціями управління. 

Процес управління — це загальна сума всіх функцій": 

а) системний підхід; 

б) процесний підхід; 

в) ситуаційний підхід; 

г) математичний підхід. 

19. Який із сучасних підходів менеджменту розглядає організацію як 

єдине ціле, що має властивості, відмінні від властивостей її елементів: 

а) системний підхід; 

б) операційний підхід; 

в) математичний підхід; 

г) ситуаційний підхід. 

Змістовий модуль 2 

1. Цінність винагороди працівника організації - це: 

а) передбачення поведінки працівника, який отримав винагороду; 

б) передбачення відношення працівника до виконання своїх функцій; 

в) передбачення ступеня відносного задоволення, що відчув працівник, 

який отримав певну винагороду; 

г) передбачення поведінки працівника. 

2. Процесуальні концепції мотивації працівників організації 

враховують: 

а) групову поведінку людей у процесі виконання своїх функцій; 

б) індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх функцій; 

в) поведінку окремих працівників у процесі виконання своїх функцій; 

г) поведінку всіх працівників організації. 
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3. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій 

мотивації: 

а) змістовні та процесуальні; 

б) змістовні та організаційні; 

в) процесуальні та матеріально-грошові; 

г) змістовні та грошові. 

4. Основною формою матеріального стимулювання персоналу 

організації є: 

а) премії; 

б) премії та цінні подарунки; 

в) цінні подарунки та заробітна плата; 

г) заробітна плата. 

5. Що слід розуміти під функцією мотивації: 

а) діяльність, що забезпечує спонукання себе до високопродуктивної праці; 

б) управлінську діяльність, що забезпечує процес спонукання себе та інших 

працівників на дії, спрямовані на досягнення цілей організації. 

в) діяльність, яка забезпечує спонукання себе та інших до виконання 

поставлених завдань; 

г) управлінську діяльність, яка забезпечує спонукання персоналу на 

досягнення особистих цілей. 

6. Мотивація базується на: 

а) потребах і самовираженні; 

б) потребах і винагородах; 

в) винагородах і задоволенні окремих людей; 

г) задоволенні всіх людей. 

7. Потреби бувають: 

а) первинні та внутрішні; 

б) внутрішні та вторинні; 

в) внутрішні та зовнішні; 

г) первинні, вторинні, внутрішні та зовнішні. 
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8. До первинних потреб відносяться: 

а) психологічні; 

б) фізіологічні; 

в) економічні; 

г) матеріальні. 

9. До процесних теорій мотивації не відносяться: 

а) теорія Туган-Барановського; 

б) теорія очікувань Врума; 

в) теорія Портера і Лоулера; 

г) теорія справедливості. 

10. Теорія мотивації Мак-Клелленда передбачає враховувати такі 

основні потреби: 

а) влади і причетності; 

б) успіху і влади; 

в) влади, успіху, причетності; 

г) влади й економічну зацікавленість. 

11. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на: 

а) гігієнічні та мотиваційні; 

б) гігієнічні та економічні; 

в) економічні та психологічні; 

г) гігієнічні та психологічні. 

12. Теорія очікувань базується на: 

а) очікуванні визнання заслуг з боку керівника; 

б) очікуванні підвищення посадового окладу; 

в) очікуванні підвищення посади; 

г) очікуванні появи якось події. 

13. До зовнішніх потреб відносяться: 

а) зарплата і службове авто; 

б) службове авто і кар'єра; 

в) зарплата, кар'єра, додаткова відпустка тощо; 
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г) зарплата і додаткова відпустка. 

14. До змістовних теорій мотивації відносяться: 

а) теорія Туган-Барановського, Маслоу, Мак-Клелланда, Герцберга; 

б) теорія Герцберга і Маслоу; 

в) теорія Туган-Барановського і Маслоу; 

г) теорія Мак-Клелланда і Маслоу. 

15. До змістовних теорій мотивації не відносяться: 

а) теорія очікувань Врума; 

б) теорія Мак-Клелланда; 

в) теорія Маслоу; 

г) теорія Туган-Барановського. 

16. До процесних теорій мотивації відносяться: 

а) теорія очікувань Врума і Маслоу; 

б) теорія очікувань Врума, теорія справедливості, прецесійна теорія 

Портера і Лоурела; 

в) теорія Туган-Барановського; 

г) теорія Маслоу. 

17. Визначте послідовність і складіть схему процесу мотивування 

діяльності людей: 1 - усунення потреб; 2 - визначення напряму дій; 3 - 

виникнення потреб; 4 - здійснення дій; 5 - одержання винагородження за 

здійснення дій; 6 - пошук шляхів усунення потреб: 

а) 5, 4, 2, 1, 3, 6. 

б) 4, 2, 6, 1, 3, 5. 

в) 3, 6, 2, 4, 5, 1. 

г) 2, 1, 3, 4, 5, 6. 

18. Згідно з якою теорією мотивації люди суб'єктивно визначають 

відношення отриманої винагороди до витрат зусиль, а потім співвідносять 

її з винагородою інших людей, що виконують аналогічну роботу? 

а) теорія очікувань; 

б) теорія справедливості; 
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в) теорія А. Маслоу; 

г) теорія двох факторів Герцберга. 

19. Які категорії мотивування спрямовані на визначення потреб, що 

спонукають людей до дій? 

а) процесуальні; 

б) теорія справедливості; 

в) теорія очікувань; 

г) змістовні. 

20. Виберіть з вищенаведеного переліку змістовні теорії мотивування: 

1 - теорія А. Маслоу; 2 - теорія Вебера; 3 - теорія Врума; 4 - теорія 

Альдерфера; 5 - теорія двох факторів Герцберга; 6 - теорія очікувань; 7 - 

теорія Ньюмена; 8 - теорія справедливості: 

а) 1, 4, 5; 

б) усі теорії мотивування належать до змістовних; 

в) у цьому переліку немає змістовних теорій мотивації; 

г) 2, 4, 8. 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 Становлення теорій управління 

1. Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту. 

2. Сутність природи управління. 

3. Розвиток історії управління. 

4. Проаналізуйте історію розвитку терміна «менеджмент». 

5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку історії менеджменту. 

6. Методи вивчення історії менеджменту. 

7. Еволюція вимог до менеджерів. 

8. У чому полягає специфіка античного менеджменту? 

9. Причини розвитку західноєвропейського менеджменту.  

10. Розкрийте зміст основних положень концепції лідерства Н. Макіавеллі. 

11. У чому полягає зміст експерименту М. Болтона і Д. Уатта в компанії з 

виробництва парових машин? 

12. Проаналізуйте підходи до управління Р. Оуена. У чому полягають причини 

успіху і провалу P. Оуена? 

13. Надайте порівняльну характеристику розвитку менеджменту в Америці та 

Англії в кінці XIX - на початку XX століть. 

14. Розрийте зміст основних законів і принципів наукової організації праці. 

15. Розкрийте сутність основних положень «наукового менеджменту» 

Фредеріка Тейлора. 

16. Розкрийте внесок Френка та Ліліан Гілбреттів у розвиток школи «наукового 

управління». 

17. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Генрі Гантта. 

18. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Г. Еммерсона.  
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Змістовий модуль 2 Розвиток управлінської думки в ХХ-ХХІ столітті 

1. Розкрийте сутність основних функцій і принципів управління за Анрі 

Файолем. У чому полягає різниця між функціями та принципами? 

2. Який внесок у розвиток менеджменту зробили такі вчені, як Г Форд, 

П. Сальфранк, Ч. Барнард? 

3. У чому полягає сутність логічних законів Дж. Муні та А. Рейлі? 

4. Охарактеризуйте синтетичну концепцію Л. Г’юліка та Ліндела Урвіка. 

5. Розкрийте сутність бюрократичної школи управління. 

6. Основні положення школи людських відносин. 

7. Передумови  виникнення "школи психології" і "людських відносин". 

8. Дослідження психологічних аспектів менеджменту М. Фолетт. 

9. Зміст і результати наукових досліджень Е. Мейо. 

10. У чому полягає сутність Хоторнських експериментів? Які висновки можна  

зробити за їх результатами? 

11. Кількісний підхід (школа науки управління). 

12. Інтегровані підходи до управління: процесний, системний, ситуаційний. 

13. Проаналізуйте основні принципи та особливості японського менеджменту. 

14. Особливості японського стилю управління. 

15. В чому полягає сутність моделі «людського потенціалу»? 

16. Розкрийте зміст японської системи управління якістю. 

17. Визначте особливості американської моделі управління. 

18. У чому основні недоліки американської моделі управління? 

19. Д 

20. Надайте порівняльну характеристику американської та японської моделей 

менеджменту. У чому їх недоліки та переваги? 

21. Розвиток національно обумовленої управлінської думки. 

22. У чому полягає сутність основних наукових розробок харківської школи 

управління? 

23. Концепція «фізіологічного оптимуму» О. А. Єрманського. 

24. Концепція «організаційного управління» О. О. Богданова. 
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25. Концепція «вузької бази» О. К. Гастєва. 

26. Концепція «організаційної діяльності» П. М. Керженцева. 

27. Охарактеризуйте основні періоди формування науки управління в Україні. 

28. Наукові центри, що активно вели дослідження в галузі управління. 
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– К.: ЦУЛ, 2007. – 416 с. 
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CПб., 2010. – 14 с. 
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Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. ─  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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2. Місцеве самоврядування [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Місцеве_самоврядування 

3. Прогноз економічного і соціального розвитку України Електронний 

ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-

UA&id=7ed552ec-52f3-4338-8ef3-31a2066df32d  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b5_%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f


 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Історія управлінської думки»для студентів денної та заочної форм навчаннязі 

спеціальності 073– «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» 

 

 

 

Укладач  к. т. н., доц. Л. В. Сухомлин 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ______. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № _5_ 
засідання кафедри менеджменту 

Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 

від 26грудня 2017 року 
 

Присутні: декан ФЕУ доц.Почтовюк А.Б.; завідувач кафедри проф. 
Хоменко М.М.; доц. Буряк Є.В.; доц. Дорожкіна Г.М.; 
доц. Карлик Ю.Ю; доц. Сакун Л.М.; доц. Сухомлин Л.В.; 
ст. викл. Мажаренко К.П.; ст. викл..Семеніхіна В.В., пров. фахівець 
Різніченко Л.В. 

 
Про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо виконання 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для 
студентів денної та заочної форм навчаннязі спеціальності 073 - «Менеджмент» 
освітнього ступеня «бакалавр», підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 
 

 
СЛУХАЛИ: Старшого викладача кафедри "Менеджменту" Мажаренко К.П. 

про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо 
виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія 
управлінської думки»для студентів денної та заочної форм 
навчаннязі спеціальності 073-«Менеджмент» освітнього ступеня 
«бакалавр», підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 

 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ імені 
Михайла Остроградськогометодичні вказівки щодо виконання 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія 
управлінської думки»для студентів денної та заочної форм 
навчаннязі спеціальності 073- «Менеджмент» освітнього ступеня 
«бакалавр», підготовлені доц. Сухомлин Л.В.. 

 
 
Завідувач кафедри менеджменту, 
професор         М.М. Хоменко 
 
Секретар кафедри, доц.       Г.М. Дорожкіна 
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ВИТЯГ 
із протоколу № 5 методичної комісії  
факультету економіки і управління 

від _26_ грудня 2017 року 
 

Присутні: всі члени методичної комісії 
 

Про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо виконання 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для 
студентів денної та заочної форм навчаннязі спеціальності 073-«Менеджмент» 
освітнього ступеня «бакалавр», підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 
 
 
СЛУХАЛИ: Старш. викл. Різніченко Л.В. про рекомендацію до видання 

методичних вказівок щодо виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Історія управлінської думки»для 
студентів денної та заочної форм навчаннязі спеціальності 
073-«Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр», 
підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ імені Михайла 
Остроградського методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 
навчальної дисципліни «Історія управлінської думки»для студентів денної та 
заочної форм навчаннязі спеціальності 073- «Менеджмент» освітнього ступеня 
«бакалавр», підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 
 
 
 
 
Голова методичної комісії  
факультету управління, доцент     А.Б. Почтовюк 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи  

з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки»  
для студентів денної та заочної форм навчаннязі спеціальності  

073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр»,  
підготовлених доц. Сухомлин Л.В 

 
 

Трансформації сьогодні піддаються всі галузі суспільно-економічного 
життя, і сфера управління займає тут особливе місце. Вона є відображенням 
досвіду людства, як в придбанні практичних навичок, так і в теоретичних 
дослідженнях. Широке використання історичного досвіду є основою для 
розуміння сучасних процесів і явищ.  

Дисципліна знайомить студентів з еволюційним розвитком світової 
управлінської думки. Вона формує необхідну базу для подальшого вивчення 
основ менеджменту та його окремих видів. Вивчення дисципліни «Історії 
управлінської думки» є важливим етапом формування спеціаліста в області 
управління організаціями. Предметом вивчення дисципліни є формування, 
розвиток та зміна управлінських ідей і теорій, закономірностей та категорій 
менеджменту. Методологія дисципліни є аналітичною, синтетичною та 
міждисциплінарною. Аналітичний зміст дисципліни полягає у вивченні людей, 
їх основ, ідей і їх впливів; синтетичний характер виявляється у вивченні 
тенденцій, напрямів і зовнішніх сил, які представляють концептуальні рамки 
розуміння людей і їх підходів до вирішення проблем управління.  

Самостійне вивчення студентами навчальної дисципліни «Історія 
управлінської думки» передбачає отримання теоретичних знань з лекційного 
курсу, навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць; 
виконання самостійної роботи за обраною темою. 

Мета даних методичних вказівок спрямована на систематизацію 
самостійного вивчення окремих питань навчальної дисципліни «Історія 
управлінської думки», на досягнення необхідного рівня знань та навичок, 
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 073 «Менеджмент».  

Методичні вказівки спрямовано на формування у студентів здатності 
самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу при 
засвоєнні теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань. 
Методичні вказівки виконані на високому науково-методичному рівні та 
рекомендуються до видання у видавничому відділі КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
 
Рецензент, 
к.е.н., доцент         Ю. Ю. Карлик 
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