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ВСТУП 

 

Сучасні процеси розвитку досить складні та динамічні. Трансформації 

сьогодні піддаються всі галузі суспільно-економічного життя, і сфера 

управління займає тут особливе місце. Вона є відображенням усього досвіду 

людства, як в придбанні практичних навичок, так і в теоретичних 

дослідженнях. 

Навчальна дисципліна «Історія управлінської думки» є складовою циклу 

дисциплін вільного вибору підготовки бакалавра зі спеціальності 

073 - «Менеджмент». Вивчення навчальної дисципліни «Історія управлінської 

думки» є важливим етапом формування спеціаліста в галузі управління 

організаціями. Простеження походження та розвиток сучасних концепцій 

менеджменту дозволяє краще зрозуміти аналітичні та концептуальні 

інструменти професії менеджера. Навчальна дисципліна знайомить студентів з 

еволюційним розвитком світової управлінської думки. Вона формує необхідну 

базу для подальшого вивчення засад менеджменту та його окремих видів.  

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні системних 

знань історичних тенденцій і закономірностей розвитку науки та практики 

управління; формуванні сучасного управлінського мислення. Основні завдання 

вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами знань теоретичних засад 

«Історії управлінської думки»; вивчення ранніх періодів у розвитку 

управлінської думки; ознайомлення студентів зі змістом концепцій основних 

шкіл менеджменту; аналіз особливостей наявних на сучасному етапі моделей 

менеджменту; формування у студентів професійної свідомості майбутніх 

менеджерів, уміння стратегічно та широкомасштабно мислити; набуття 

практичних навичок у виборі найбільш правильних методів і форм управління в 

мінливих умовах соціально-економічного та культурного середовищ. 

Основні поняття та закономірності навчальної дисципліни «Історія 

управлінської думки», а також концепції та погляди наукових шкіл, студенти 

вивчають на лекційних і семінарських заняттях. Отримуючи знання в галузі 
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історичних засад управління, вони набувають навички творчого пошуку, 

ведення дискусій і публічних виступів. Основна мета семінарів - конкретизація 

та розкриття визначених на лекціях положень, що стосуються основних етапів 

розвитку управління. У ході розв’язання ситуаційних завдань студенти в 

форматі індивідуально-групової роботи самостійно вивчають різні питання та 

роблять власні висновки. Більшість занять, певним чином, передбачають 

використання висновків попереднього семінару під час наступного. Тому 

особливого значення набуває високе та стабільне відвідування семінарів. 

Надійності та безперервності процесу навчання сприяє поділ студентів на малі 

навчальні групи для колективної роботи. 

Семінарське заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 

виконання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані 

студентом під час семінарських занять, ураховуються при виставленні поточної 

оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни «Історія управлінської 

думки». Форма підсумкового контролю – диференційований залік. У результаті 

вивчення навальної дисципліни студент повинен  

знати: сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки 

управління; етапи зародження світової управлінської думки й 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:з’ясувати 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 і моделей менеджменту; ідентифікувати 

сучасні тенденції у розвитку науки управління та чинники, що їх зумовлюють. 
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Ураховуючи досить стислий бюджет навчального часу, виділений у 

робочому навчальному плані для навчальної дисципліни, система семінарів 

побудована з акцентом на поглиблення та закріплення основних положень, 

викладених у лекціях, у ході самостійної підготовки студентів. Передбачається 

активне використання завдань самостійної роботи для організації 

позааудиторної роботи студентів. Акцент на позааудиторну роботу студентів є 

серйозним стимулом для самостійного ознайомлення з оригінальними 

матеріалами, що містяться в науковій, навчальній літературі та періодичних 

виданнях, а також представленими в мережі Інтернет. Цілям додаткової 

активізації самостійної роботи студентів і закріплення їх навичок роботи з 

вітчизняною та зарубіжною науковою та довідниковою літературою слугує 

підготовка повідомлень/есе за найбільш цікавими темами, що належать до 

додаткового матеріалу. Кращі повідомлення студентів пропонуються для 

дискусій, організованиху ході семінарів для обговорення розкритих у них тем. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

поглибленого опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних 

знань, набуття навичок розв’язування завдань з практики управління. 

  



1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль № 1 Становлення теорій управління 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Основні етапи розвитку менеджменту 

Мета: розкрити сутність менеджменту й управління; знати етапи 

розвитку менеджменту; визначити основні вимоги до менеджерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Предмет науки управління (менеджменту) складають суспільні 

відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, обміну та 

споживання матеріальних благ (послуг) щодо погодження та координації 

спільних дій з метою досягнення окремих цілей, тобто відносини управління. 

Загальним методом менеджменту як науки є діалектичний, він дає змогу 

правильно розв’язувати питання удосконалення форм і методів управління 

виробництвом в умовах мінливих економічних ситуацій; передбачає вивчення 

окремих аспектів, елементів і зв’язків систем управління. Шведський 

економіст-практик БенгтКарлоф разом із дослідником К. Ст. Джоржем 

опублікував у своїй роботі «Ділова стратегія» (1989 р.) унікальну 

систематизацію історії розвитку менеджменту з 5000 р. до н. е. з визначенням 

індивідуума/етнічної групи, а також обґрунтування необхідності розробки 

принципово нової конкурентної стратегії для фірми. Відповідно до хронології 

виділяють п'ять основних етапіврозвитку менеджменту, кожний з яких 

характеризує перехід від одного якісного стану менеджменту до іншого; новий, 

шостий етап розвиткуменеджменту пов'язаний з поширенням дії «третього 

сектора» - добровільних громадських організацій. Найбільш бурхливий 

розвиток теорії і практики менеджменту відбувається починаючи з XIX ст., що 

пов'язано з промисловою революцією в країнах Європи та США. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Предмет і підходи до аналізу управління як наукової дисципліни. 

2. Історія розвитку менеджменту. 
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3. Сутність основних понять науки управління. 

4. Основні етапи розвитку менеджменту. 

5. Методи вивчення історії менеджменту 

6. Еволюція вимог до менеджерів. 

Контрольні питання 

1. Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту. 

2. Розкрийте сутність природи управління. 

3. Проаналізуйте історію розвитку терміна «менеджмент». 

4. Охарактеризуйте основні етапи розвитку історії менеджменту. 

Література: [1-5, 7-10, 13, 14]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Зародження світової управлінської думки 

Мета: ознайомлення зі специфікою античного менеджменту; зізмістом 

основних положень концепції лідерства Н. Макіавеллі; з 

передумовамизародження «наукового менеджменту» в Англії та підходами до 

управління Роберта Оуена. 

Короткі теоретичні відомості 

Вихідною точкою в античній Греції була громада стародавніх греків, а її 

найвище досягнення - західноєвропейське Громадянське суспільство. 

Цивілізація виявилася можливою лише внаслідок виникнення товарно-

грошових відносин, формуванням особливого типу ділових людей, нової форми 

трудової етики й основ раціонального менеджменту.Фахівці зазначають чотири 

принципи Макіавеллі, що вплинули на розвиток менеджменту: авторитет, або 

влада лідера - базується на підтримці прихильників; підлеглі повинні знати, 

чого вони можуть очікувати від свого лідера, і розуміти, чого він очікує від них; 

лідер повинен мати волю до виживання; лідер - завжди взірець мудрості та 

справедливості для своїх прихильників. Причинами зародження «наукового 

менеджменту» в Англії є: погіршення умов праці, зумовлене інтенсивним 

зростанням промисловості та великих міст; загострення економічної боротьби 
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між буржуазією та пролетаріатом; розвиток емпіричних досліджень (соціальна 

статистика), просвітительських теорій прогресу, розроблення методологічних 

проблем політичної економії, могутній відтік наукових інтересів до 

суспільствознавства від природознавства. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Розвиток античного менеджменту. 

2. Концепція лідерства Макіавелі. 

3. Зародження «наукового менеджменту» в Англії. 

4. Експеримент М. Болтоната Дж. Уатта. 

5. Підходи до управління Р. Оуена. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає специфіка античного менеджменту? 

2. Причини розвитку західноєвропейського менеджменту.  

3. Розкрийте зміст основних положень концепції лідерства Нікколо 

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 та провалу P. Оуена? 

Література: [1-5, 8, 14, 17, 19, 23, 36]. 

 

Семінарське заняття № 3 

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

Тейлоризм 

Мета: знати відмітні риси розвитку менеджменту в Англії й Америці; 

причини, що зумовили розвиток «наукового менеджменту» в Америці; розуміти 

сутність основних положень «наукового менеджменту» ФредерікаУінслоу. 

Тейлора; основні положення наукового менеджменту в роботах 

ГаррінгтонаЕммерсона. 
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Короткі теоретичні відомості 

Для початкової стадії розвитку наукових знань про управління (ранні 

теорії менеджменту) характерним був одномірний підхід, за якого 

наголошувалося на дослідженні одного з таких елементів управління: 

управлінської задачі, власне управлінської діяльності, поведінці та 

взаємовідносинах людей в організації, прийнятті управлінських рішень.  

Школа наукового управління (Ф. Тейлор, Г. Форд, Френк і 

ЛіліанГілбрейт, Г. Гантт). Теорії ґрунтувалися на механістичному розумінні 

людини, її місця в організації і сутності її діяльності та були спрямовані на 

розв’язання проблем підвищення продуктивності праці шляхом удосконалення 

операцій ручної праці на основі її наукової організації. Здобутки школи 

наукового управління: обґрунтоване нормування праці, з необхідністю 

відпочинку та перерв (реалістичних завдань); доведення необхідності відбору 

робітників для виконання певних операцій, а також їх навчання; упровадження 

практики стимулювання кращих результатів робітників-виконавців; 

відокремлення управлінських функцій від фактичного виконання робіт. 

Концепція наукового управління, висунута Ф. Тейлором, виявилася 

серйозним переломним етапом, завдяки якому управління всюди почало 

визнаватися як самостійна галузь наукових досліджень. Концепцію наукового 

управління Фредерік Тейлор сформулював як необхідність послідовної 

реалізації 4 кроків управління: аналіз робочої ситуації (у будь-якій робочій 

ситуації можна виділити три основні елементи); аналіз змісту загального 

завдання; підбір робітників для виконання окремих завдань; продовження 

управління: установлення взаємозв’язків, координація та планування діяльності 

всієї робочої групи.  

ТейлоромФ. сформульовані й обґрунтовані шість принципів наукового 

управління. Серед учнів і прихильників Тейлора можна виділити таких відомих 

менеджерів і підприємців, як Г.Таун, Дж. Вартон, Г. Емерсон, Л. Бренді, Френк 

та ЛіліанГілбретт, Генрі Ганттта ін. 

Завдання до теми 
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Опрацювати теоретичні питання 

1. Особливості та відмінності розвитку менеджменту в Англії й Америці. 

2. Система Ф. Тейлора – підгрунття наукового менеджменту. 

3. Принципи, що складають основу тейлоризма. 

4. Історичний внесок школи наукового управління. 

5. Послідовники Ф. Тейлора (ФренкіЛіліанГілбрет, Г. Гантт, Г. Форд). 

6. Гаррінгтон Емерсон: досягнення ефективності через організацію. 

12 принципів продуктивності. 

Контрольні питання 

1. Надайте порівняльну характеристику розвиткові менеджменту в 

Америці й Англії наприкінці XIX - на початку XX століть. 

2. Розрийте зміст основних законів і принципів наукової організації 

праці. 

3. Розкрийте сутність основних положень «наукового менеджменту» 

Фредеріка Тейлора. 

4. Внесок досліджень Френка та ЛіліанГілбретів у розвиток школи 

«наукового управління». 

5. Розвиток ідей наукового менеджменту в роботах Генрі Гантта. 

6. Розвиток ідей наукового менеджменту в роботах 

ГаррінгтонаЕммерсона. 

Література: [1-6, 8, 9, 36]. 

 

Змістовий модуль 2 

Розвиток управлінської думки в ХХ-ХХІ ст. 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Адміністративна (класична) школа в управлінні (1920-1950 рр.) 

Мета: знати основні положення адміністративної школи управління; 

сутність основних функцій і принципів управління за А. Файолем; розуміти 

сутність бюрократичної школи в управлінні та зміст принципів 
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бюрократіїМ. Вебера; уміти визначати вплив результатів наукових досліджень 

на розвиток науки менеджменту. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративна школа (класична теорія організації) опрацьовувала 

підходи до удосконалення управління організацією. Представники цієї школи 

(А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Барнард) намагалися вирізнити загальні 

характеристики та закономірності управління організацією в цілому; 

концентрували увагу на вивченні сутності та змісту управлінської 

(адміністративної) діяльності, намагалися виділити загальні принципи та 

закономірності управління організаціями. Ідея універсальності, пристосування 

принципів менеджменту до будь-якого виду підприємництва знайшла своїх 

прихильників не тільки у Франції. В Англії вона була поширена 

ЛінделломУрвіком (1908-1975 рр.), в Америці - Дж. Д. Муні (1892-1960 рр.). 

УрвікЛ. сформулював вимоги до побудови формальних організацій 

структур, які не втратили актуальності й досі: добір кадрів згідно зі 

структурою; створення спеціального та «генерального» штабу; створення 

функціональних підрозділів в організаціях; чітке визначення прав і 

відповідальності посадових осіб в організації; спеціалізація в апараті 

управління та ін. 

Значення робіт Дж. Муні та А. Рейлі, Л. Г'юліка та Л. Урвіка полягає в 

тому, що вони поєднали підходи Тейлора та Файоля. Після них теорія 

менеджменту набула набагато більш наукового та систематизованого вигляду. 

Характеристика моделі ідеальної бюрократії Макса Вебера: високий ступінь 

розподілу праці; чітка управлінська ієрархія; численні правила, стандарти та 

показники оцінювання роботи; дух формальної знеособленості (відсутність 

симпатій і переваги до окремих робітників); підбір кадрів в організації за їх 

діловими та професійними якостями. За результатами досліджень проблем 

лідерства та бюрократичної структури влади в організації М. Вебер виділив три 

типи організацій: харизматична організація; традиційна організація; 
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бюрократична (ідеальна) організація. В основу бюрократичної організації 

покладено принцип раціональності, а не харизми або традиції. 

Завдання до теми 

Завдання 1.Виберіть серед принципів управління, 

сформульованихФайолемА., п’ять принципів, які вважаєте найважливішими 

для сучасної практики управління. Проаналізуйте їх за формою наведеної 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Результати аналізу принципів управління 

№ пор. Принцип Характеристика 
1   

2   

3   

…   

Опрацювати теоретичні питання 

1. А.Файоль – засновник адміністративної школи управління. 

2. Функції управління А. Файоля. 

3. Принципи управління А. Файоля. 

4. Класична модель організації. 

5. Історичний внесок адміністративної школи. 

6. Внесок в розвиток науки менеджменту П. Сальфранка, Ч. Барнарда. 

7. Послідовники АнріФайоля (Джеймса Д. Муні та А. К. Рейлі, Л. Г’юлік 

та ЛіндаллУрвік, М. Вебер). 

Контрольні питання 

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

А. Файолем? Чим відрізняються між собою функції та принципи? 

2. Який внесок у розвиток менеджменту зробили Генрі Форд, 

П. Сальфранк, Ч. Барнард? 

3. У чому полягає сутність логічних законів Джеймса Д. Муні та 

А. К. Рейлі? 

4. Охарактеризуйте синтетичну концепцію Лютера Г’юліка та 

ЛіндаллаУрвіка. 
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5. Розкрийте сутність бюрократичної школи в управлінні. 

6. Розвиток ідей класичної школи в Україні. 

Література: [1-6, 8, 9, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 34, 36]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Школа психології та людських відносин. Біхевіоризм. 

Кількісний підхід. Інтегровані підходи до управління 

Мета: знати основні концепції школи психології та людських відносин; 

передумови виникнення, принципи, перспективи розвитку системного підходу 

в сучасному менеджменті; уміти проводити порівняльний аналіз підходів до 

управління та робити логічні висновки. 

Короткі теоретичні відомості 

У центрі уваги теоретиків школи людських стосунків (Е. Мейо, 

М. П. Фоллетт, А. Маслоу, Д. МакГрегор) знаходиться людина, її індивідуальна 

поведінка та міжособистісні стосунки. В основу концепції людських стосунків 

покладено ідею про те, що застосування прийомів управління міжособовими 

стосунками, досягнення гармонії у взаємовідносинах між менеджерами та 

робітниками призводить до зростання продуктивності праці й ефективності 

організації. 

Дослідження теоретиків школи організаційної поведінки (біхевіоризм) 

(К. Арджиріс, Р. Лайкерт, Ф. Герцберг) також зосереджені на людині. Але на 

відміну від представників руху за людські стосунки, вони шукали відповіді на 

запитання щодо природи соціальної взаємодії в колективі, влади й авторитету, 

комунікацій, лідерства, організаційної культури, управління конфліктними 

ситуаціями, тобто різних аспектів групової поведінки. 

Теоретики школи науки управління (кількісний підхід) Р. 

Аккоф,Г. Саймон, Л. В. Канторович. розглядали управління як певний логічний 

процес. У центрі уваги цієї школи знаходиться математична модель, за 

допомогою якої управлінську проблему можна відобразити (передати) у вигляді 

основних її цілей і взаємозв’язків.  
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Для інтегрованих або синтетичних підходів до управління, що долають 

одномірність ранніх теорій менеджменту, характерними є: погляд на 

управління як на багатомірне, комплексне явище; визнання наявності 

синергічного ефекту; заперечення наявності універсальних підходів до 

управління та загальних принципів побудови і здійснення управління. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Порівняльний аналіз шкіл в управлінні. 

Визначте загальні риси та відмінності в концепціях основних шкіл 

менеджменту. Результати аналізу занесіть до табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Порівняльний аналіз шкіл в управлінні 

№ 
пор. 

Школа менеджменту Загальні риси Відмінності 

1    

2    

3    

…    

Завдання 2. З метою проведення порівняльного аналізу підходів до 

управління заповніть графи таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 - Порівняльний аналіз підходів до управління 

№ за 
пор. 

Характеристика 
Найменування підходу 

системний процесний ситуаційний 
1 2 3 4 5 
1 Об’єкт дослідження     

2 Особливості у вивченні 

об’єкта дослідження 

   

3 Внесок у теорію управління    

4 Відношення до зовнішнього 

середовища 

   

Завдання 3. Відповідно до певних характеристик сформувати концепцію 

«цінностей» моделей менеджменту. Результати занести до табл. 1.4. 
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Таблиця 1.4 - Моделі менеджменту в концепції «конкуруючих цінностей» 

Характеристики 

моделі 

Моделі 

Раціональних 

цілей 

Внутрішніх 

процесів 

Людських 

відносин 

Відкритих 

систем 

1. Основні 

представники 

    

2. Критерії 

ефективності 

    

3. Засоби/цілі     

4. Спрямування 

уваги 

    

5. Ролі менеджера     

Опрацювати теоретичні питання 

1. Г. Мюнстерберг та його «Психологія промислової ефективності». 

2. ЕлтонМейо та філософія «соціальної людини». 

3. Історичне значення Хоторнських експериментів. 

4. Основні положення школи  людських відносин. 

5. Розвиток біхевіористичної школи. 

6. Сучасні теорії мотивації. 

7. Інтегровані підходи до управління. 

Теми рефератів 

1. Теорія стилів керівництва Дугласа МакГрегора та У. Оучі. 

2. Поведінкова теорія соціальних цілей, концепції Р. М. Сайєрта і Дж. 

Марча.  

3. Дослідження потреб та їх вплив на мотивацію: теорія 

АбрахамаМаслоу та ФредерікаГерцберга. 

4. Зміст управління в дослідженнях Р. Аккофа, Г. Саймона, 

Л. В. Канторовича.  

5. Особливості ранніх підходів до управління порівняно з 

інтегрованими. 

6. Системний підхід у сучасному менеджменті: передумови виникнення, 

принципи, перспективи розвитку. 
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Контрольні питання 

1. Передумови виникнення біхевіористського напряму управлінської 

думки.  

2. Використання методів психології у промисловості. 

3. Внесок Мері Паркер Фоллетт і ЕлтонаМейо в розвиток школи 

людських відноси. 

4. У чому полягає сутність Хоторнських експериментів? Етапи 

проведення. 

5. Основні поняття мотивації (мотивація, мотив, стимул). 

6. Розкрийте сутність кількісного підходу. 

7. Розкрийте сутність інтегрованих підходів до управління (процесний, 

системний, ситуаційний). 

8. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу. 

Література: [1-11, 22, 25, 28]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Особливості японської та американської моделей менеджменту 

Мета: знати сутність, особливості та принципи японської та американської 

моделей управління та вміти проводити їх порівняльний аналіз.  

Короткі теоретичні відомості 

Японська модель управління вирізняється своєю спрямованістю: 

головним об’єктом управління в Японії є трудові ресурси. Мета, якої прагне 

досягти японський керівник, - підвищення ефективності роботи підприємства 

шляхом підвищення продуктивності праці робітників. Японська модель 

управління ґрунтується на таких принципах:довічний найм працівників або 

найм на тривалий термін; принцип старшинства; узгодження інтересів фірм і 

працівників; пріоритет колективного перед індивідуальним, верховенство 

соціальних потреб; заохочення кооперації між людьми; корпоративний дух; 

підвищення дисципліни; участь працівників у профспілках.Концепція 

«людського потенціалу» захищає такі умови праці, в яких здібні працівники 
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заохочуються до розвитку, і приділяє особливу увагу розвитку в працівників 

прагнення до самоуправління та самоконтролю. Істотно відрізняється від 

японської американська модельуправління. Як відомо, саме в США вперше 

виникла наука та практика менеджменту. Американський менеджмент увібрав 

у себе вчення різних шкіл менеджменту: «наукового управління», 

адміністративної школи, «синтетичної» концепції. Історичними передумовами 

американського менеджментує: наявність ринку; індустріальний спосіб 

організації виробництва; корпорація як основна форма підприємництва. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Для проведення порівняльного аналізу моделей управління 

заповніть графи таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Порівняння моделей управління 

Об’єкт порівняння США Японія Україна 
1 2 3 4 

1 Характер рішень    

2 Переважаючі цілі    

3 Розмежування обов'язків і 
повноважень 

   

4 Спеціалізація робітників    

5 Відповідальність    

6 Схильність працівників    

7 Оцінка та кар’єрне зростання    

8 Цінності    

9 Спрямованість керівництва    

10 Ідеали менеджера    

11 Спосіб контролю    

12 Відношення до підлеглих    

13 Зумовленість кар’єри    

14 Структура управління    

15 Оплата праці    
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 4 

16 Витрати на навчання персоналу    

17 Система найма на роботу    

Опрацювати теоретичні питання 

1. Японська модель менеджменту. 

2. Американська модель менеджменту. 

3. Західноєвропейська модель менеджменту. 

Теми рефератів 

1. Історичні передумови й умови формування європейської теорії та 

практики управління. 

2. Японська система менеджменту як вираження колективістської моделі 

управління: причини формування, характеристика особистісних якостей 

японців.  

3. Американська система менеджменту як виявлення «атомістичного 

індивідуалізму»: причини формування, характеристика особистісних якостей 

американців.  

4. Специфічні риси англійської моделі управління. 

5. Французька модель управління: передумови формування, 

методологічні засади, характеристика за методами Г. Хофстеда, Е. Холла і 

К. Камерона. 

6. Принципи побудови німецької моделі управління, модель 

організаційної поведінки німецьких менеджерів. 

7. Основні принципи й умови ефективного менеджменту в Європі. 

Контрольні питання 

1. Проаналізуйте основні принципи й особливості японського 

менеджменту. 

2. Особливості японського стилю управління. 

3. Модель «людського потенціалу». 

4. Розкрийте зміст японської системи управління якістю. 
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5. Визначте особливості американської моделі управління. 

6. У чому основні недоліки американської моделі управління? 

7. Надайте порівняльну характеристику американської та японської 

моделей менеджменту. У чому їх недоліки та переваги? 

Література: [1, 2, 7, 8, 18, 19, 32]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Розвиток управлінської думки в Україні 

Мета: знати особливості та вміти аналізуватипроблеми розвитку 

управлінської думки в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Науковці виділяють сім етапів розвитку управлінської науки за 

радянських часів: I етап (жовтень 1917 р.–березень 1921 р.)– розроблено форми 

та методи державного централізованого управління виробництвом, 

обґрунтовано принципи централізму, організаційні методи управління, 

диктатури та державного регулювання; II етап (1921–1928 рр.) – здійснювалося 

подальше вдосконалення адміністративного управління виробництвом, 

зроблені спроби застосування госпрозрахунку як основи економічних методів 

управління; III етап (1929–1945 рр.) пов'язаний з організацією індустріальної 

бази суспільного виробництва; IV етап (1946–1965 рр.) характеризується 

пошуком нових форм функціонування та взаємодії державних органів 

управління, спробою переходу до територіальної та територіально-галузевої 

системи управління, що призвело до поглиблення адміністрування; V етап 

(1965–1975 рр.) – здійснена спроба господарської реформи шляхом посилення 

ролі економічних методів управління; VI етап (1975–1985 рр.) – 

характеризується усвідомленням неможливості реформування адміністративно-

командної системи. Він підтвердив необхідність радикальної зміни 

економічних відносин та економічних реформ, проведення яких слід віднести 

до VII етапу; VII етап поділяють на п'ять підетапів, започаткованих 1985 р. 
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Завдання до теми 

Завдання 1.Використання теоретичних знань у практиці сучасних 

підприємств. 

Наведіть приклади використання поглядів тієї чи іншої школи 

менеджменту в практиці діяльності організацій. Результати необхідно 

оформити у вигляді таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 – Школи менеджменту у практиці сучасних підприємств 

Школа менеджменту: 
 
Школа менеджменту: 
 
Школа менеджменту: 
 
Школа менеджменту: 
 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Становлення системи управління в Україні часів Київської Русів 

працях М. С. Грушевського, Д. І. Яворницького. 

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

Барановського, Є. Хаусвальда. 

3. Наукові розробки харківської школи управління. 

4. Розвиток управлінської думки (концепції О. А. Єрманського, 

О. О. Богданова, О. К. Гастєва, П. М. Керженцева, теорія Ф. Р. Дунаєвського). 

5. Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні. 

6. Практика використання моделей менеджменту. 

Теми рефератів 

1. Розвиток управлінської науки в Україні.  

2.  Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

3. Принципи сучасної вітчизняної моделі управління.  

4. Практика використання моделей менеджменту в управлінні 

організаціями. 

5. Тенденції розвитку української системи управління. 
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Контрольні питання 

1. Розвиток національно зумовленої управлінської думки. 

2. У чому полягає сутність основних наукових розробок харківської 

школи управління? 

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. 

Література: [2, 4, 7, 12, 23, 21, 29, 31]. 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ  

РЕФЕРАТІВ, ЕСЕ́ 

 

Виконання рефератів необхідне для систематизації, закріплення 

теоретичних знань і набуття практичних навичок з навчальної дисципліни 

«Історія управлінської думки».Під час написання реферату студент повинен 

продемонструвати вміння проведення науково-дослідної діяльності, уміння 

щодо аналізу та синтезу інформаційних матеріалів за темою. У рефераті 

потрібно не тільки викласти все найголовніше з вибраної теми, а й надати 

власну оцінку та зробити висновки. 

Термін «реферат» використовується для визначення короткого усного або 

письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту 

книги; доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного 

огляду літературних та інших джерел.  

Порядок оформлення: титульнасторінка, зміст (із зазначенням сторінок), 

основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки. 

Реквізити на титульній сторінці реферату: 

1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа. 

2. Назва закладу, у якому навчається автор. 

3. Назва кафедри, на якій виконано роботу. 

4. Заголовок (тема реферату). 

5. Назва факультету, курсу та номер групи, де навчається автор. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові студента-виконавця реферату. 

7. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь керівника 

роботи. 

8. Місце та рік написання. 

Реферат друкується на аркушах формату А4 з однієї сторони до 30 рядків 

тексту на 1 сторінці. Шрифт TimesNewRoman 14 pt,, міжрядковий інтервал 1,5;. 

Розміри полів: ліве -25 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм. Роботу 
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необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). Загальний обсяг роботи 

становить 15–20 сторінок. 

На титульній сторінціреферату вказують назву закладу, факультет, 

спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та 

викладача. Текст реферату має поділятися на розділи, пункти, підпункти. 

Заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка без крапки в кінці і 

друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.  

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють 

арабськими цифрами. Першою сторінкою роботи є титульна, що включається в 

загальну нумерацію сторінок. На титульній сторінці номер сторінки не 

проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому 

верхньому куті сторінки без крапки.  

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію та позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2, 3. У нумерацію підрозділу 

(якщо такий є) входить номер розділу та номер підрозділу в цьому розділі, 

розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.  

Таблиці та рисунки нумерують у межах кожного розділу роботи двома 

цифрами: номер розділу і підпорядкований номер рисунку, розділені крапкою. 

Наприклад: рис. 1.5 (5 рисунок першого розділу). Кожний рисунок повинен 

мати назву. Слово «рисунок», його номер і назву розміщують під рисунком у 

такий спосіб: Рис. 1.5 ─ Організаційна схема управління (без крапки в кінці).  

Есе́ (фр. essai ─ спроба, начерк) ─ невеликий за обсягом прозовий твір, 

що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з 

конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне та визначальне 

трактування теми; це жанр, щоперебуває на перетині художньої та 

публіцистичної (часом науково-популяризаторської) творчості. Хоча художні 

тексти у стилі есе відомі з часів античності, виникнення цього жанру 

пов’язують з ім’ям Мішеля Монтеня, який з 1572 року й до кінця життя 

працював над своїм найбільшим літературним твором, що мав назву «Essai». 
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Визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг; конкретна 

тема подана в підкреслено вільному, суб’єктивному її тлумаченні; вільна 

композиція; парадоксальна манера мислення. Як правило, есе виражає нове, 

суб'єктивне слово про щось. 

Стиль есе вирізняється образністю, афористичністю, використанням 

свіжих метафор, нових поетичних образів, свідомою настановою на розмовну 

інтонацію та лексику. Він здавна формувався у творах, у яких на перший план 

виступає особистість автора. Пограничними жанрами для есе є поезія в прозі та 

науковий нарис або філософський трактат. 
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3 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

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 та провалу P. Оуена? 

13. Надайте порівняльну характеристику розвиткові менеджменту в Америці й 

Англії наприкінці 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 ЛіліанГілбретт у розвиток школи «наукового 

управління». 

17. Розвиток ідей наукового менеджменту в працях Генрі Гантта. 

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

19. Розкрийте сутність основних функцій і принципів управління за 

АнріФайолем. У чому полягає різниця між функціями та принципами? 

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

П. Сальфранк, Ч. Барнард? 

21. У чому полягає сутність логічних законів Дж. Д. Муні та А. К. Рейлі? 
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22. Охарактеризуйте синтетичну концепцію Л. Г’юліка та ЛіндаллаУрвіка. 

23. Розкрийте сутність бюрократичної школи управління. 

24. Основні положення школи людських відносин. 

25. Передумови виникнення «школи психології» і «людських відносин». 

26. Дослідження психологічних аспектів менеджменту М. Фолетт. 

27. Зміст і результати наукових досліджень Е. Мейо. 

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

зробити за їх результатами? 

29. Кількісний підхід (школа науки управління). 

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

31. Проаналізуйте основні принципи й особливості японського менеджменту. 

32. Особливості японського стилю управління. 

33. У чому полягає сутність моделі «людського потенціалу»? 

34. Розкрийте зміст японської системи управління якістю. 

35. Визначте особливостіамериканської моделі управління. 

36. У чому основні недоліки американської моделі управління? 

37. Надайте порівняльну характеристику американської та японської моделей 

менеджменту. У чому їх недоліки та переваги? 

38. Розвиток національно зумовленої управлінської думки. 

39. У чому полягає сутність основних наукових розробок харківської школи 

управління? 

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

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

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

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

44. Охарактеризуйте основні періоди формування науки управління в Україні. 

45. Наукові центри, які активно вели дослідження в галузі управління. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Історія 

управлінської думки» включає в себе поточний і підсумковийконтроль; 

зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані й організовуються таким 

чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом 

семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. Завданням поточного 

контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу, умінь 

самостійно опрацьовувати навчальний матеріал нормативного та поглибленого 

рівнів, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної дисципліни, 

вироблених навичок розв’язання завдань, умінь публічно та письмово 

представити результати роботи. Завданням підсумкового контролює перевірка 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, 

уміння сформувати своє ставлення до сучасних проблем науки та практики 

управління та забезпечення вибору найбільш правильних методів і форм 

управління в мінливих умовах соціально-економічного та культурного 

середовищ.  

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

 систематичність та активність роботи на семінарських заняттях. 

Оцінюванню підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях за 

основними питаннями теми, правильність та активність під час виконання 

практичних завдань; регулярне відвідування занять; 

 експрес опитування (за темами з програми навчальної дисципліни 

проводиться експрес-опитування у вигляді тестових запитань); 

 якість виконання завдань для самостійного опрацювання (виконання 

обов’язкового завдання; виконання вибіркового завдання (до двох робіт за 

семестр); 

 якість виконання 2 модульних (контрольних) завдань (максимальна 

оцінка – 20 балів). 
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Максимальна оцінка, що може бути отримана студентом на одному 

занятті, складає 5 балів за усі означені види робіт. Діапазон оцінювання знань 

студента на занятті відбувається за такою шкалою: 5 балів ─ відмінний рівень 

знань; 4 бали ─ високий рівень знань; 3 бали ─ достатній рівень знань; 2 бали ─ 

низький рівень знань; 1 бал ─ нижче середнього; 0 балів ─ незадовільний 

рівень знань. 

Критерії оцінювання вибіркових завданьконтрольної роботи (табл. 4.1): 

Таблиця 4.1. – Критерії оцінювання підготовки студентів анотованих 

звітів за тематикою навчальної дисципліни 

10 балів 

Студент підготував доповідь (анотований звіт) із запропонованого 

викладачем переліку за всіма вимогами до змісту та оформлення, 

виступив з доповіддю та зробив презентацію свого виступу в 

аудиторії 

5 бали 

Студент підготував доповідь (анотований звіт) із запропонованого 

викладачем переліку за всіма вимогами до змісту та оформлення, 

але не виступав з доповіддю в аудиторії 

1 бал 

Студент підготував доповідь (анотований звіт) із запропонованого 

викладачем переліку, але не витримав вимог до змісту та 

оформлення та не виступав 

0 балів 
Студент не виконав індивідуального завдання,подана робота була 

виконана не самостійно 

Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 

опанування певного модуля. Протягом семестру передбачається проведення 

двох модульних контрольних робіт (по 10 балів): перша ─ за темами 1-3 

програми навчального курсу; друга модульна контрольна робота за темами 

4─7. 

Кінцеве оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється за 100-бальною шкалою на основі підсумовування результатів 

поточного (здійснюваного протягом семестру) контролю знань і підсумкового 

контролю знань. 
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Оцінювання знань студентів проводиться за 100-бальною рейтинговою 

системою та здійснюється перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки за 

чотирибальною шкалою за схемою й оцінкою за шкалою ECTS (табл. 4.2 ). 

Таблиця 4.2 ─ Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90─100 A відмінно  

 

зараховано 

82─89 B 
добре 

74─81 C 

64─73 D 
задовільно 

60─63 E 

35─59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1─34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може 

отримати за семестр у цілому більше 60 балів. 

Заліковий (змістовий) контроль проводиться згідно з розкладом. 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 
засідання кафедри менеджменту 

Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 

від 26 грудня 2017 року 
 

Присутні: декан ФЕУдоц.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. 
фахівецьРізніченко Л.В. 

 
Про рекомендацію до видання методичних вказівок щодо семінарських занять з 
навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та 
заочної форм навчання зі 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 
щодосемінарських занять 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 щодосемінарських 
занять з навчальної дисципліни «Історія управлінської думки» 
для студентів денної та заочної форм навчаннязі спеціальності 
073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр», 
підготовлених 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 щодосемінарських 

занять 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 семінарських занять 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 семінарських занять 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 семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Історія управлінської думки» для студентів денної та заочної 
форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня 

«бакалавр», підготовлених доц. Сухомлин Л.В. 
 
 

Сучасні процеси розвитку досить складні та динамічні. Трансформації 
сьогодні піддаються всі галузі суспільно-економічного життя, і сфера 
управління займає тут особливе місце. Простеження походження та розвиток 
сучасних концепцій менеджменту дозволяє краще зрозуміти аналітичні та 
концептуальні інструменти професії менеджера. Виходячи з цього, 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 
фахівцяугалузіпублічного управління та адміністрування. Предметом вивчення 
дисципліни єформування, 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.  

Методика вивчення дисципліни«Історія управлінської думки», базується 
на синтезі занять, які передбачають аналіз проблемних ситуацій, тестування, 
позааудиторної роботи студентів. Мета даних методичних вказівок – набуття 
навичок розв’язання управлінських задач та досягнення необхідного рівня 
знань, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 073 «Менеджмент».  

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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