
Повна назва: Історія менеджменту 

Статус: Нормативна 

Мета: дати студентам подання про історію сучасного менеджменту, можливостях 

використання історичного досвіду і його методів для рішення завдань управлінської 

діяльності; розмежування етапів розвитку менеджменту як практичної діяльності та як 

самостійної науки; формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту,  формування розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і закономірностей 

розвитку менеджменту. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Історія менеджменту» складається з чотирьох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с прак. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. «ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ» 

Змістовний модуль 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ 

Тема 1. Предмет і метод курсу “Історія менеджменту” 8 2 2   4 

Тема 2. Зародження світової управлінської думки 8 2 2   4 

Тема 3. Управлінська думка в Україні з часів 

Київської Русі до кінця ХІХ 

8 2 2   4 

Змістовний модуль 2: «ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ» 

Тема 4. Передумови формування теорії управління 8 2 2   4 

Тема 5. Становлення і розвиток школи наукового 

менеджменту 

8 2 2   4 

Тема 6. Історія наукового менеджменту: Генрі Гант, 

Гаррінгтон Емерсон. 

8 2 2   4 

Змістовний модуль 3. РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ В ХХ-ХХІ СТОЛІТТІ 

Тема 7. Умови становлення і розвитку 

адміністративної школи менеджменту 

8 2 2   4 

Тема 8. Вчення Макса Вебера про бюрократію. 10 2 2   6 

Тема 9. Національно-історичні особливості і моделі 

менеджменту. Школа людських відносин. 

8 2 2   4 

Тема 10. Науковий підхід до дослідження 

управління в ХХ-ХХІ столітті 

8 2 2   4 



Тема 11. Характерні ознаки теорії управління на 

сучасному етапі розвитку менеджменту – теорія гуру 

8 2 2   4 

Тема  12. Становлення і розвиток кількісної школи 

менеджменту 

10 2 2   6 

Тема  13. Розвиток управлінської думки в Україні в 

ХХ-ХХІ столітті 

10 2 2   6 

Тема 14. Перспективи розвитку менеджменту в 

Україні. (Захист презентацій) 

10 2 2   6 

Усього годин 120 28 28   64 

 

Знання та навички: студенти повинні  

Знати: 

 основні етапи розвитку менеджменту як науки; 

 принципи розвитку й закономірності управлінського функціонування 

організації; 

 закономірності й етапи історичного процесу основні події й процеси світової 

й вітчизняної історії менеджменту. 

Вміти: 

 застосовувати поняттєво-категоріальний апарат менеджменту у професійній 

діяльності; 

 орієнтуватися у світової історії менеджменту; 

 аналізувати процеси і явища, що відбуваються в управлінської думці; 

 застосовувати методи й засоби пізнання для інтелектуального розвитку, 

підвищення культурного рівня професійної компетентності. 

В процесі вивчення дисципліни розглядаються історичні  аспекти зародження 

менеджменту, як науки. Навчальна дисципліна "Історія менеджменту» вивчає формування 

сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, 

знання історичних тенденцій і закономірностей розвитку менеджменту. 

Навчальна дисципліна «Історія менеджменту» є нормативною дисципліною 

навчального плану підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за 

напрямом підготовки "Менеджмент", оскільки організаційно-управлінські знання, вміння 

і навички є тими необхідними елементами, які складають фундамент підготовки 

менеджера.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Психологія управління» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді іспиту в 1 триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 10 1 10 



роботи 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Євтушенко Олександр Никифорович, доктор політичних наук, професор, завідувач. 

кафедри публічного управління та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 35 років. Кількість виданих наукових праць – більше 150. В 2011 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Державна влада і місцеве 

самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського 

суспільства» 

Сфера наукових інтересів – публічна влада, державна влада і місцеве 

самоврядування, територіальна організація влади, територіальна громада, територіальні 

інститути державної влади і місцевого самоврядування, політична думка другої половини 

ХІХ століття, історія земства в Україні. 

 


