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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 1-2 

Тема: Етапи розвитку управління. Поняття процесу управління, функції управління. 

Сучасні принципи та методи управління. 

Із самого початку існування людства його праця носила усвідомлений характер і 

була певною мірою організована. Щоденні справи вимагали узгодженості дій членів 

общини, підпорядкування одних людей волі інших. З розвитком цивілізацій процеси 

управління ускладнювалися, в них з’являлись елементи передбачення, розрахунків і ті, 

хто вмів це робити, ставали жерцями, фараонами, міністрами. Вони втілювали мудрість, 

владу і володіли багатством. 

Визначальним етапом у розвитку управління у суспільстві стало зародження і 

становлення державності, а згодом і формування науки управління, великий внесок в яку 

зробили мислителі Давньої Греції (Сократ, Платон, Аристотель), Київської Русі 

(Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах). 

Якщо систематизувати інформацію про історію управління, яка дійшла до наших 

днів, то можна виділити 6 етапів у становленні управлінської науки: 

- перша управлінська революція – «релігійно-комерційна» датується приблизно 5 тис. 

до н.е., виникла у Давньому Шумері; 

- друга управлінська революція – «світсько-адміністративна» 1792 р. до н.е., 

виникла у Вавилоні; 

- третя управлінська революція – «виробничо-будівельна» 605 р. до н.е., за царювання 

ассирійського правителя Навуходоносора; 

- четверта управлінська революція – «професійне управління» 17-18 ст., 

сформувалась у європейській цивілізації (Адам Сміт, Роберт Оуен); 

- п’ята управлінська революція – «бюрократична» 20 ст., були сформульовані 

положення школи наукового управління (Фредерік Тейлор, Макс Вебер, Анрі Файоль, 

Ельтон Мейо, Абрахам Маслоу) – таких шкіл сьогодні існує - 7; 

- шоста управлінська революція – «інформаційна». 

Світовий економічний розвиток вступив у нову стадію – постіндустріальну, яка має 

свої особливості і передбачає нові принципи та методи управління. Головна увага тут 

спрямовується на людей як носіїв інтелекту. 



 Управління - сукупність методів і прийомів 

керівництва колективом людей, усіма ланками 

підприємства для організації і координації їх діяльності в 

процесі виробництва.  

Основоположником управління вважається 

американський інженер і дослідник Фредерік Тейлор 

(1856-1915). Запропонована ним раціоналізація праці і 

відносин на виробництві дозволила корінним чином 

змінити організацію і управління, а значить і ефективність 

виробництва. Ф. Тейлор розглядав управління як 

«мистецтво знати точно, що слід зробити і як це зробити найкращим і найдешевшим 

способом».  

Основними характерними рисами сучасного управління є: 

- поступова відмова від управлінського раціоналізму і висунення на перший план 

проблем гнучкості та пристосування до постійних змін зовнішнього середовища; 

- розгляд підприємства як цілісної відкритої системи; 

- застосування ситуаційного підходу до управління; 

- розроблення та реалізація стратегічного управління; 

- визначення використання інноваційного менеджменту; 

- усвідомлення провідної ролі лідера, орієнтованого на нововведення, на 

раціональний ризик; 

- визнання соціальної відповідальності управління як перед суспільством, так і перед 

окремими людьми, які працюють на підприємстві. 

Таким чином, можна визначити, що управління підприємством відображає 

сукупність взаємозв’язаних функцій: планування, організації, мотивації та контролю, 

які тісно взаємопов’язані та забезпечують формування й досягнення цілей підприємства. 

Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, коло їхніх 

інтересів і здійснюється через принципи та методи управління. 

Принципи управління – це певні засади і правила, якими керуються менеджери в 

процесі управлінської діяльності 

Принципи управління розробив французький економіст Анри Файоль у 19 столітті, 

але вони актуальні і сьогодні: 

- чіткий поділ праці; 

- додержання дисципліни і порядку; 

- повноваження і відповідальність; 

- використання мотивації; 

- забезпечення рівної справедливості для всіх працівників; 



- заохочення ініціативи; 

- ефективність управління. 

 

 

 

Методи управління – це способи цілеспрямованого впливу на працівників і 

колективи для досягнення поставлених перед ними завдань. 

Ці методи можна об’єднати у групи: 

1. адміністративно-правові – влада, контроль, авторитет, дисципліна, організованість; 

2. економічні – матеріальне стимулювання, ціноутворення,   оподаткування, державне 

регулювання; 

3. соціально-психологічні – громадська думка, запити та інтереси колективу, моральне 

стимулювання, наставництво. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Становлення системи управління в Україні. 

2. Розвиток сучасної економічної думки в Україні. 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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