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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на освоєння студентами основних теоретичних та 
емпіричних напрямків соціологічного вивчення організацій, управління та трудових відносин, 
оволодінні навичками оцінювання мотиваційного фону персоналу організації, рівня конфліктності 
в колективі; виявлення рівня згуртованості колективу організації, а також неформальних груп, 
лідерів та аутсайдерів, опанування соціологічних методів аналізу міжособистісних відносин в 
колективі (соціометричний метод, побудова соціоматриці і соціограми, метод опитування). 
Вивчення дисципліни може бути корисним у роботі у сфері менеджменту та PR, оскільки побудова 
організацій – цілі, ієрархія, структура, класифікація; 

• функціонування організацій – типи організаційних відносин, поведінка індивіда в 
організації, взаємодія соціально-психологічних та адміністративних чинників, ефективність 
результатів, мотиви і стимули персоналу; 

• управління в організаціях – відносини управлінців і підлеглих, стиль і методи управління, 
процеси прийняття і здійснення рішень, відносини лідерства, організаційні цілі і функції;  

• розвиток організацій – проектування і створення нових організацій, методи їх 
перетворення, нововведення і т.ін. 

Комунікація з викладачем можлива і заохочуватиметься на навчальних заняттях, а також в 
межах двох годин консультацій з викладачем, які проводяться за графіком, доступним на сайті 
кафедри соціології.   

  
Відповідно до вимог ОПП метою дисципліни є формування у студентів здатностей: 

- бути критичним та самокритичним (ЗК-4) 



- діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-6) 
- реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-11) 

 
 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 
1) знань про: 

соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому (ФК-3)  
соціальні причини та наслідки конфлікту (ФК-9) 
 

2) уміння: 
- визначення найбільш ефективних стилів управління в різних типах організацій; 
- оцінювання мотиваційного фону персоналу організації, рівня конфліктності в колективі; 
- виявлення рівня згуртованості колективу організації, а також неформальних груп, 

лідерів та аутсайдерів; 
- володіння технологією розробки та впровадження управлінського рішення; 
- застосування соціологічних методів аналізу міжособистісних відносин в колективі 

(соціометричний метод, побудова соціоматриці і соціограми, метод опитування); 
- виявлення рівня лідерських якостей керівників, стилів лідерства. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна вивчається на четвертому курсі і перебуває у певному зв'язку з такими 
дисциплінами, як «Історія соціологічної думки», «Методологія, методи та технології соціологічних 
досліджень», що створюють загальну світоглядну і методологічну основу для сприйняття 
студентами змісту пропонованої дисципліни. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Семінарські 
Лабораторні 

(комп’ютерний 
практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Основні наукові напрямки в соціології управління 

Тема 1. Соціологія організацій, 
управління та праці: визначення 
проблемної галузі 

6 2 2  2 

Тема 2. Зародження наукових основ 
управління. Школа наукового 
менеджменту 

6 2 2  2 

Тема 3. Адміністративна теорія 
управління в соціології  

6 2 2  2 

Тема 4. Школа людських відносин в 
соціології 

6 2 2  2 

Тема 5. Японський та 
американський менеджмент. 
Системний та ситуаційний підходи 

10 2 2  6 



до управління 

Разом за розділом 1. 34 10 10  14 

Розділ 2. Організація управлінської структури та технології розробки управлінських рішень. 

Тема 6. Організаційна структура 
управління. Еволюція управління як 
соціального інституту 

7 2 2  3 

Тема 7. Прийняття управлінського 
рішення. Методи соціального 
управління 

7 2 2  3 

Тема 8. Управління організаційними 
конфліктами 

7 2 2  3 

Тема 9. Особистість керівника в 
соціальному управлінні. Вивчення 
феномену лідерства 

7 2 2  3 

Тема 10. Історія видатних лідерів. 
Підготовка презентацій 

10 2 2  6 

Разом за розділом 2. 38 10 10  18 

Розділ 3. Основи теорії організацій. 

Тема 11. Формування трудової 
мотивації в процесі управлінської 
діяльності 

8 2 2  4 

Тема 12. Соціологічні підходи до 
аналізу організацій 

8 2 2  4 

Тема 13. Характеристика  
організацій як соціальних утворень 

8 2 2  4 

Тема 14. Організаційна динаміка та 
організаційні патології 

7 2 2  3 

Тема 15. Корпоративна культура 
організації. 

6 2 2  2 

Тема 16. Типологія організаційних 
структур 

8 2 2  4 

Тема 17. Соціологічна 
характеристика організації 
(підготовка аналітичного звіту) 

10 2 2  6 

Тема 18. PR в управлінні 
організацією 

8 2 2  4 

Разом за розділом 3. 63 16 16  31 

Всього годин  135 36 36  63 

 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який 

викладається на лекціях, а також ознайомитись з літературою.  

 

Базова література 
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ВД АДЕФ-Україна, 2020. 528 с. 

2. Робота з персоналом організацій: навч. посіб. / За ред. І. П. Рущенка. Харків : 

Видавництво «Форт», 2013. 460 с. 

3. Татомир І. Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й роботехніки // 

Демографія та соціальна економіка. 2019. №2. С. 178–193. 

4. Теоретична соціологія. Курс лекцій. Том 2. (тема 14 «Організації»). Сучасні 

суспільства: структури та процеси : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Кононов ; Держ. 



закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса 

Шевченка”, 2013. 336 с.  

5. Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. Pierce. Business Management. Oxford: 

University Press, 2014. 415 p. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1 Денна форма 

Лекційні заняття 

1. Тема 1. Соціологія організацій, управління та праці: визначення проблемної галузі. 
Основні питання: Поняття організації в соціології та її вивчення в курсі «Соціологія 
організацій». Вивчення управління в соціології. Об’єкт та предмет соціології управління. 
Соціальне управління та його функції. Управління і менеджмент. Сутність праці як 
соціального явища. Проблемна галузь соціології праці. 
СРС: Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й роботехніки. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013. Перепельчук, 2011; Татомир, 2019. 

2.  Тема 2. Зародження наукових основ управління. Школа наукового менеджменту. 
Основні питання: Поняття управління, організації та праці. Особливості управління в 
первісному суспільстві. Формування стародавніх держав. Управлінські теорії в Стародавніх 
державах. Управлінські теорії в період феодалізму (середньовіччя) та епоху Відродження. 
Індустріальна революція в З. Європі і США (к. XVIII – перша пол. XIX ст.) і формування наукових 
основ управління. Зародження наукових основ управління. Фредерік Тейлор як засновник 
наукових основ управління. Принципи ефективності управління Емерсона. Принципи 
організації виробництва Г. Форда. 
СРС: Наука про рухи Френка і Ліліан Гілбрет. Предметна галузь соціології управління, 
організацій та праці. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013.; Тейлор, електронний ресурс; Файоль, 
Эмерсон, Форд, 1992; Єнін, 2021. 

3. Тема 3. Адміністративна теорія управління в соціології.  
Основні питання: Принципи організації управління Анрі Файоля. Функції управління Лютера 
Гуліка. Ідеальний тип адміністративного управління Макса Вебера.  
СРС: Прочитайте роботу «Загальне і промислове управління» А. Файоля (можна в 
хрестоматійному варіанті). Які загальні принципи управління виділяє вчений? Дайте стислу 
характеристику кожному з них. В чому полягають переваги і недоліки поденної, поурочної і 
поштучної плати, на думку А. Файоля? Які елементи управління виділяє А. Файоль? Що 
означає абревіатура POSDCORB Л. Гуліка? Яке значення для роботи організації має розподіл і 
координація праці, на його думку? Що означає поняття «бюрократія»? Якими є основні 
характеристики «ідеального типу» адміністративного управління (теорії бюрократії) М. 
Вебера? 
Література: Файоль, 1992; Гулик Л., 2010; Clayton M., URL.; Нікулін, електронні ресурси. 

http://uwinnipeg.worldcat.org/title/management-of-organizational-behavior-utilizing-human-resources/oclc/34246175?referer=di&ht=edition
http://uwinnipeg.worldcat.org/title/management-of-organizational-behavior-utilizing-human-resources/oclc/34246175?referer=di&ht=edition


4. Тема 4. Школа людських відносин в соціології. 
Основні питання: Передумови виникнення школи (доктрини) людських відносин. 
Особливості школи людських відносин. Концепція участі робітників в управлінні Мері Паркер 
Фоллетт. Хоуторнські експерименти: хід, результати, значення. Управлінські ідеї Е. Мейо. 
Теорія організаційної поведінки Ф. Ротлісбергера. Теорія «Х» та «Y» Дугласа Макгрегора.  
СРС: Мілленіали та теорія «Y». 
Література: Єнін, 2022; Макгрегор, електронний ресурс; Elton Mayo, 1949; Roethlisberger, 
1942; Корнієнко, електронний ресурс. 

5. Тема 5. Японський та американський менеджмент. Системний та ситуаційний підходи до 
управління. 
Основні питання: Особливості японської та американської системи управління. Системний 
підхід до управління. Особливості ситуаційного підходу.  
СРС: Радянська наукова школа управління (Керженцев та Богданов).  
Література: Серёжкина, 2015; Powell, 2016; Ouchi, 1993; Керженцев, 1993; Богданов, 1993; 
Морита, електронний ресурс. 

6. Тема 6. Організаційна структура управління. Еволюція управління як соціального інституту. 
Основні питання: Організаційна структура управління. Суб'єкт і об'єкт управління. Завдання 
управління, рівні управління, типи управлінських зв'язків. Принципи управління. Особливості 
соціальних відносин в управлінській діяльності. Управлінські революції в історії людства. 
Сучасний топ-менеджер в соціологічному вимірі. 
СРС: Що розуміється під організаційною структурою управління, суб’єктом і об’єктом 
управління? Якими є основні завдання управління, ланки управління? В чому різниця між 
вертикальними та горизонтальними управлінськими зв’язками? 
Назвіть основні принципи управління. Якими є особливості соціальних відносин в 
управлінській діяльності? Що розуміється під «управлінською революцією» в історії людства? 
Охарактеризуйте особливості кожної з революцій. Чому зміст п’ятої управлінської революції 
викликає суперечки?  
Література: Рахманов, 2013, 2014; Яккока Ли, електронний ресурс;. 

7. Тема 7. Прийняття управлінського рішення. Методи соціального управління.  
Основні питання: Вироблення і реалізація управлінського рішення. Види управлінських 
рішень. Методи соціального управління. Організаційні методи соціального управління. 
Діагностичні методи управління. Регулюючі методи управління. 
СРС: Підготуйте соціоматрицю та соціограму до семінару на основі реального або уявного 
дослідження колективу. Напишіть коротку інтерпретацію даних. Прочитайте главу 
«Дослідження якості управління в організації в цілому» з підручника «Робота з персоналом 
організацій : навч. посіб. / За ред. І. П. Рущенка. – Харків : Видавництво «Форт», 2013. – С. 583 
– 587. Напишіть невеличке есе (1-2 стор.) щодо опитувальника для експрес-оцінки якості 
управління персоналом, давши відповіді на наступні запитання.  Чи можна сказати, що зміст 
цих методик спрямований на вимірювання тих характеристик, які ставлять за мету її 
розробники? Чи є в опитувальнику питання, відповіді на які можуть бути дуже 
суб’єктивними? Як би Ви переформулювали ці питання для більш точного вимірювання? 
Можливо Ви можете запропонувати додаткові власні питання до анкет? Якщо так, які саме? 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Морено, електронний ресурс; Єнін, 2022. 

8. Тема 8. Управління організаційними конфліктами. 
Основні питання: Теоретичні підходи до визначення конфлікту. Причини організаційних 
конфліктів, їх класифікація. Етапи розгортання конфліктів. Управління конфліктом в 
організації. 
СРС: В організації назріває соціальний конфлікт. Якій соціально-психологічний стан передує 
виникненню соціального конфлікту між членами організації? Конфлікти в організації мають 
тенденцію посилюватися і розширюватися. В силу яких обставин відбувається посилення і 
розширення соціальних конфліктів? В організації відбувається конфлікт між двома 
індивідами. Кожен з них представляє інтереси свого підрозділу. До якого типу можна 
віднести цей конфлікт? Приховані конфлікти важко піддаються гасінню, але, тим не менше, 



ними можна управляти. Який вид управління застосовується при прихованих конфліктах? У 
чому полягає сутність такого типу управління? Будь-якому конфлікту в організації передує 
передконфліктна стадія його розвитку. За допомогою яких дій конфлікт може бути 
припинений на передконфліктній стадії? Як змінюються соціально-психологічні установки 
членів організації при переході від передконфліктної стадії до стадії безпосередньо 
конфлікту? Конфлікт між двома організаціями був погашений. Але організації є конкурентами 
на ринку збуту своєї продукції. Як можна охарактеризувати таке вирішення конфлікту? Який із 
способів вирішення соціального конфлікту найкращий з точки зору спільних дій його 
учасників? У чому відмінність конфліктів, що виникають через розходження інтересів, від 
конфліктів, що виникають на ґрунті відмінностей у ціннісних орієнтаціях? Фірма намагається 
зайняти незалежне становище в ринковому середовищі. Це прагнення викликає протидію 
іншої фірми, яке поступово призводить до конфлікту. До якого виду можна віднести основну 
причину даного конфлікту? В організації існує конфлікт між підрозділами, який негативно 
позначається на її діяльності. Керівник приймає рішення створити новий підрозділ, для того 
щоб погасити цей конфлікт. Який із способів управління конфліктом застосовує керівник в 
даному випадку? В організації існує конфлікт, в ході якого його причини забулися, а 
спостерігається тільки неприязнь учасників конфлікту по відношенню один до одного. Яким 
чином можна погасити організаційний конфлікт в даній ситуації? 
Література: Глазл, 2020; Шапіро, 2012; Кравчук, электронный ресурс; Денисенко, 2013.  

9. Тема 9. Особистість керівника в соціальному управлінні. Вивчення феномену лідерства 
Основні питання: Поняття лідерства, управлінські функції лідера. Підходи в дослідженні 
феномена лідерства: а) теорія особистих якостей лідера («великих людей»); б) поведінковий 
підхід; в) ситуаційний підхід. 
СРС: Культура ділового спілкування і форми ділової комунікації ефективного лідера. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єрескова, 2012; Блейк, Моутон, 1992; 
Paul Hersey; Kenneth H Blanchard; Dewey E Johnsоn [Electronic recourse]; Loykie Lominé, Martin 
Muchena, Robert A. Pierce, 2014.  

10. Тема 10. Історія видатних лідерів. Підготовка презентацій 
Основні питання: Підготуйте невеличкий виступ про історію видатної людини-лідера 
(політика, лідера корпорації чи громадської організації), можливо з використанням невеликої 
презентації (або відеопрезентації) з розрахунком приблизно на 10 хв. В ході підготовки до 
виступу бажаним є пошук відповідей на наступні запитання. Які риси характеру сприяли 
набуттю лідерства? Які ситуаційні чинники сприяли цьому? Який стиль лідерства був 
притаманний лідеру?  
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єрескова, 2012; Блейк, Моутон, 1992; 
Paul Hersey; Kenneth H Blanchard; Dewey E Johnsоn [Electronic recourse]; Loykie Lominé, Martin 
Muchena, Robert A. Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

11. Тема 11. Формування трудової мотивації в процесі управлінської діяльності  
Основні питання: Сутність мотивації, взаємозв'язок мотивації та управління. Змістовні теорії 
мотивації. Процесуальні теорії мотивації.  
СРС: Методи підвищення мотивації співробітників. 
Література: Макклелланд, 2007; Серёжкина, 2015. Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. 
Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

12. Тема 12. Соціологічні підходи до аналізу організацій 
Основні питання: Відчуження та аномія. Формування проблематики соціології організації. 
Внесок школи наукового управління в розвиток соціології організацій. Теорія людських 
відносин: врахування людського чинника в функціонуванні організацій. Системний підхід до 
аналізу організацій. Структурно-функціональний підхід дослідження організацій. Ситуаційний 
підхід в соціології організацій. 
СРС: Що таке відчуження та аномія? Яким був внесок наукової школи управління в розвиток 
соціології організації, школи людських відносин, системного, структурно-функціонального, 
ситуаційного підходів дослідження організації?  
Література: Маркс, електронний ресурс; Фромм, електронний ресурс; Смит, електронний 
ресурс; Тейлор, Парсонс, Мертон, Дюркгейм, електронні ресурси; Саймон, 1995; Lawrence, 



1969.  

13. Тема 13. Характеристика  організацій як соціальних утворень 
Основні питання: Визначення організацій. Формальні і неформальні організації. 
Бюрократичні та небюрократичні організації. Карта (місія) організації. Організаційний 
(синергетичний) ефект. Основні риси (особливості) організацій. Організаційні патології. 
СРС: В чому полягає відмінність між організованим життям в середовищі тварин та людей? 
Чому люди об’єднуються в організації? Коли і у зв’язку з чим виникають організації??Наведіть 
приклад карти (місії) якоїсь організації на вибір. В чому полягає сутність організаційного 
ефекту? Якими є передумови цього явища? Чому людські групи не можна назвати 
організаціями?  
Література: Робота з персоналом організацій; Холл, 2001; Bielski, 1992; Пригожин, 
електронний ресурс; Кононов, 2013. 

14. Тема 14. Організаційна динаміка та організаційні патології.  
Основні питання: Сутність змін в організації. Процес здійснення інновацій в організації. 
Основні причини опору інноваціям. Фактор невизначеності при здійсненні інновацій. 
Організаційні патології, види патології.  
СРС: Приклади організаційних патологій. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Холл, 2001; Bielski, 1992; Кононов, 2013. 

15. Тема 15. Корпоративна культура організації. 
Основні питання: Поняття та елементи організаційної (корпоративної) культури. Типи 
організаційних культур. Культура управлінця. 
СРС: Як би визначили поняття «організаційна культура», які елементи їй притаманні. Назвіть 
типи організаційних культур. В якому з цих типів культури Вам було б працювати 
комфортніше, а в якому навпаки - ні? Відповідь обґрунтуйте. Що являє собою культура 
управлінця? З яких елементів вона складається? 
Література: Лейкер, 2011; Журавлева, 2014; Лалу, 2016. Loykie Lominé, Martin Muchena, 
Robert A. Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

16. Тема 16. Типологія організаційних структур 
Основні питання: Поняття організаційної структури. Функції організаційної структури. Лінійна 
структура. Функціональна структура. Лінійно-функціональна структура. Дивізіональна 
структура. Проектна структура. Матрична структура. Змішана структура.  
СРС: Розкрийте поняття та основні функції організаційної структури. Опишіть та порівняйте 
основні види організаційних структур. Наведіть приклади.  
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єнін, 2019; Bielski, 1992; Минцберг, 2004. 
Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. Pierce, 2014.  

17. Тема 17. Соціологічна характеристика організації (підготовка аналітичного звіту) 
Основні питання: Тенденції розвитку організацій. Адгократія.  
СРС: Яка головна лінія перетворень притаманна для світу організацій у наш час? 
Охарактеризуйте особливості адгократичної організаційної системи (прочитайте невеличку 
статтю «Адгократія» на порталі Великої Української Енциклопедії: 
http://vue.gov.ua/Адгократія). На прикладі будь-якої організації (приватної компанії, 
державної, військової, громадської, релігійної організації) напишіть короткий аналітичний 
звіт її основних характеристик (3-5 стор.). Для виконання завдання використовуйте існуючі 
класифікації організації та організаційних структур.  
1. Карта (місія організації).  
2. Генотипові функції організації, характер членства, сфера діяльності, характер діяльності, 
показники автономності, масштаб діяльності.  
3. Організаційна структура (лінійна, функціональна структура, лінійно-функціональна, 
дивізійна, проектна структура, матрична).  
4. Особливості корпоративної культури, по можливості (класифікаційні характеристики 
корпоративної культури є в минулій темі). В додаток до розглянутих нами на лекції типологій 
корпоративних культур, які можуть бути використані під час Вашого аналізу, можна описати 
фактори, які відносяться до сильних (наприклад, використання сучасного обладнання, висока 



мотивація, згуртований колектив і таке ін.) і слабких сторін організації (наприклад, не 
функціонує система оцінки роботи персоналу і таке ін.).  
За бажанням можна придумати власну організацію і спроектувати її за цим планом.  
Підготуйте невеличку презентацію за результатами Вашого аналітичного звіту з виступом (до 
10 хвилин, можна в парах). 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Bielski, 1992; Холл, 2001. 

18. Тема 18. PR в структурі управління організацією.  
Основні питання: Поняття, мета та завдання PR. Головні відмінності PR від споріднених сфер 
діяльності (маркетинг, реклама, пропаганда). Громадськість (зовнішня та внутрішня). 
Інформування та зв’язки з громадськістю як професійна діяльність: становлення в Україні. 
Поняття і структура іміджу. Соціальний стереотип та імідж в структурі PR. Зв’язки організації 
із зовнішньою громадськістю: формування іміджу та набір персоналу. Внутрішній PR в 
організаціях і робота з персоналом. Внутрішня громадськість: імідж керівника та імідж 
організації. 
СРС: Внутрішня громадськість: імідж керівника та імідж організації. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єнін, 2012; Королько, 2000. 

 

Семінарські (практичні) заняття 

Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять:  

 сформувати у студентів:  

 вміння працювати з науковою літературою;  

 приймати активну участь у дискусії; 

 формулювати та відстоювати свою позицію;  

 розробляти та представляти презентації з ключових тем. 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1. Тема 1. Соціологія організацій, управління та праці: визначення проблемної галузі. 
Основні питання: Поняття організації в соціології та її вивчення в курсі «Соціологія організацій». 
Вивчення управління в соціології. Об’єкт та предмет соціології управління. Соціальне управління 
та його функції. Управління і менеджмент. Сутність праці як соціального явища. Проблемна 
галузь соціології праці. 
СРС: Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й роботехніки. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013. Перепельчук, 2011; Татомир, 2019. 

2.  Тема 2. Зародження наукових основ управління. Школа наукового менеджменту. 
Основні питання: Поняття управління, організації та праці. Особливості управління в первісному 
суспільстві. Формування стародавніх держав. Управлінські теорії в Стародавніх державах. 
Управлінські теорії в період феодалізму (середньовіччя) та епоху Відродження. Індустріальна 
революція в З. Європі і США (к. XVIII – перша пол. XIX ст.) і формування наукових основ 
управління. Зародження наукових основ управління. Фредерік Тейлор як засновник наукових 
основ управління. Принципи ефективності управління Емерсона. Принципи організації 
виробництва Г. Форда. 
СРС: Наука про рухи Френка і Ліліан Гілбрет. Предметна галузь соціології управління, організацій 
та праці. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013.; Тейлор, електронний ресурс; Файоль, 
Эмерсон, Форд, 1992; Єнін, 2021. 

3. Тема 3. Адміністративна теорія управління в соціології.  
Основні питання: Принципи організації управління Анрі Файоля. Функції управління Лютера 
Гуліка. Ідеальний тип адміністративного управління Макса Вебера.  
СРС: Прочитайте роботу «Загальне і промислове управління» А. Файоля (можна в 
хрестоматійному варіанті). Які загальні принципи управління виділяє вчений? Дайте стислу 
характеристику кожному з них. В чому полягають переваги і недоліки поденної, поурочної і 
поштучної плати, на думку А. Файоля? Які елементи управління виділяє А. Файоль? Що означає 



абревіатура POSDCORB Л. Гуліка? Яке значення для роботи організації має розподіл і 
координація праці, на його думку? Що означає поняття «бюрократія»? Якими є основні 
характеристики «ідеального типу» адміністративного управління (теорії бюрократії) М. Вебера? 
Література: Файоль, 1992; Гулик Л., 2010; Clayton M., URL.; Нікулін, електронні ресурси. 

4. Тема 4. Школа людських відносин в соціології. 
Основні питання: Передумови виникнення школи (доктрини) людських відносин. Особливості 
школи людських відносин. Концепція участі робітників в управлінні Мері Паркер Фоллетт. 
Хоуторнські експерименти: хід, результати, значення. Управлінські ідеї Е. Мейо. Теорія 
організаційної поведінки Ф. Ротлісбергера. Теорія «Х» та «Y» Дугласа Макгрегора.  
СРС: Мілленіали та теорія «Y». 
Література: Єнін, 2022; Макгрегор, електронний ресурс; Elton Mayo, 1949; Roethlisberger, 1942; 
Корнієнко, електронний ресурс. 

5. Тема 5. Японський та американський менеджмент. Системний та ситуаційний підходи до 
управління. 
Основні питання: Особливості японської та американської системи управління. Системний 
підхід до управління. Особливості ситуаційного підходу.  
СРС: Радянська наукова школа управління (Керженцев та Богданов).  
Література: Серёжкина, 2015; Powell, 2016; Ouchi, 1993; Керженцев, 1993; Богданов, 1993; 
Морита, електронний ресурс. 

6. Тема 6. Організаційна структура управління. Еволюція управління як соціального інституту. 
Основні питання: Організаційна структура управління. Суб'єкт і об'єкт управління. Завдання 
управління, рівні управління, типи управлінських зв'язків. Принципи управління. Особливості 
соціальних відносин в управлінській діяльності. Управлінські революції в історії людства. 
Сучасний топ-менеджер в соціологічному вимірі. 
СРС: Що розуміється під організаційною структурою управління, суб’єктом і об’єктом 
управління? Якими є основні завдання управління, ланки управління? В чому різниця між 
вертикальними та горизонтальними управлінськими зв’язками? 
Назвіть основні принципи управління. Якими є особливості соціальних відносин в управлінській 
діяльності? Що розуміється під «управлінською революцією» в історії людства? Охарактеризуйте 
особливості кожної з революцій. Чому зміст п’ятої управлінської революції викликає суперечки?  
Література: Рахманов, 2013, 2014; Яккока Ли, електронний ресурс;. 

7. Тема 7. Прийняття управлінського рішення. Методи соціального управління.  
Основні питання: Вироблення і реалізація управлінського рішення. Види управлінських рішень. 
Методи соціального управління. Організаційні методи соціального управління. Діагностичні 
методи управління. Регулюючі методи управління. 
СРС: Підготуйте соціоматрицю та соціограму до семінару на основі реального або уявного 
дослідження колективу. Напишіть коротку інтерпретацію даних. Прочитайте главу «Дослідження 
якості управління в організації в цілому» з підручника «Робота з персоналом організацій : навч. 
посіб. / За ред. І. П. Рущенка. – Харків : Видавництво «Форт», 2013. – С. 583 – 587. Напишіть 
невеличке есе (1-2 стор.) щодо опитувальника для експрес-оцінки якості управління 
персоналом, давши відповіді на наступні запитання.  Чи можна сказати, що зміст цих методик 
спрямований на вимірювання тих характеристик, які ставлять за мету її розробники? Чи є в 
опитувальнику питання, відповіді на які можуть бути дуже суб’єктивними? Як би Ви 
переформулювали ці питання для більш точного вимірювання? Можливо Ви можете 
запропонувати додаткові власні питання до анкет? Якщо так, які саме? 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Морено, електронний ресурс; Єнін, 2022. 

8. Тема 8. Управління організаційними конфліктами. 
Основні питання: Теоретичні підходи до визначення конфлікту. Причини організаційних 
конфліктів, їх класифікація. Етапи розгортання конфліктів. Управління конфліктом в організації. 
СРС: В організації назріває соціальний конфлікт. Якій соціально-психологічний стан передує 
виникненню соціального конфлікту між членами організації? Конфлікти в організації мають 
тенденцію посилюватися і розширюватися. В силу яких обставин відбувається посилення і 
розширення соціальних конфліктів? В організації відбувається конфлікт між двома індивідами. 



Кожен з них представляє інтереси свого підрозділу. До якого типу можна віднести цей конфлікт? 
Приховані конфлікти важко піддаються гасінню, але, тим не менше, ними можна управляти. 
Який вид управління застосовується при прихованих конфліктах? У чому полягає сутність такого 
типу управління? Будь-якому конфлікту в організації передує передконфліктна стадія його 
розвитку. За допомогою яких дій конфлікт може бути припинений на передконфліктній стадії? 
Як змінюються соціально-психологічні установки членів організації при переході від 
передконфліктної стадії до стадії безпосередньо конфлікту? Конфлікт між двома організаціями 
був погашений. Але організації є конкурентами на ринку збуту своєї продукції. Як можна 
охарактеризувати таке вирішення конфлікту? Який із способів вирішення соціального конфлікту 
найкращий з точки зору спільних дій його учасників? У чому відмінність конфліктів, що 
виникають через розходження інтересів, від конфліктів, що виникають на ґрунті відмінностей у 
ціннісних орієнтаціях? Фірма намагається зайняти незалежне становище в ринковому 
середовищі. Це прагнення викликає протидію іншої фірми, яке поступово призводить до 
конфлікту. До якого виду можна віднести основну причину даного конфлікту? В організації існує 
конфлікт між підрозділами, який негативно позначається на її діяльності. Керівник приймає 
рішення створити новий підрозділ, для того щоб погасити цей конфлікт. Який із способів 
управління конфліктом застосовує керівник в даному випадку? В організації існує конфлікт, в 
ході якого його причини забулися, а спостерігається тільки неприязнь учасників конфлікту по 
відношенню один до одного. Яким чином можна погасити організаційний конфлікт в даній 
ситуації? 
Література: Глазл, 2020; Шапіро, 2012; Кравчук, электронный ресурс; Денисенко, 2013.  

9. Тема 9. Особистість керівника в соціальному управлінні. Вивчення феномену лідерства 
Основні питання: Поняття лідерства, управлінські функції лідера. Підходи в дослідженні 
феномена лідерства: а) теорія особистих якостей лідера («великих людей»); б) поведінковий 
підхід; в) ситуаційний підхід. 
СРС: Культура ділового спілкування і форми ділової комунікації ефективного лідера. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єрескова, 2012; Блейк, Моутон, 1992; Paul 
Hersey; Kenneth H Blanchard; Dewey E Johnsоn [Electronic recourse]; Loykie Lominé, Martin 
Muchena, Robert A. Pierce, 2014.  

10. Тема 10. Історія видатних лідерів. Підготовка презентацій 
Основні питання: Підготуйте невеличкий виступ про історію видатної людини-лідера (політика, 
лідера корпорації чи громадської організації), можливо з використанням невеликої презентації 
(або відеопрезентації) з розрахунком приблизно на 10 хв. В ході підготовки до виступу бажаним 
є пошук відповідей на наступні запитання. Які риси характеру сприяли набуттю лідерства? Які 
ситуаційні чинники сприяли цьому? Який стиль лідерства був притаманний лідеру?  
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єрескова, 2012; Блейк, Моутон, 1992; Paul 
Hersey; Kenneth H Blanchard; Dewey E Johnsоn [Electronic recourse]; Loykie Lominé, Martin 
Muchena, Robert A. Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

11. Тема 11. Формування трудової мотивації в процесі управлінської діяльності  
Основні питання: Сутність мотивації, взаємозв'язок мотивації та управління. Змістовні теорії 
мотивації. Процесуальні теорії мотивації.  
СРС: Методи підвищення мотивації співробітників. 
Література: Макклелланд, 2007; Серёжкина, 2015. Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. 
Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

12. Тема 12. Соціологічні підходи до аналізу організацій 
Основні питання: Відчуження та аномія. Формування проблематики соціології організації. 
Внесок школи наукового управління в розвиток соціології організацій. Теорія людських 
відносин: врахування людського чинника в функціонуванні організацій. Системний підхід до 
аналізу організацій. Структурно-функціональний підхід дослідження організацій. Ситуаційний 
підхід в соціології організацій. 
СРС: Що таке відчуження та аномія? Яким був внесок наукової школи управління в розвиток 
соціології організації, школи людських відносин, системного, структурно-функціонального, 
ситуаційного підходів дослідження організації?  
Література: Маркс, електронний ресурс; Фромм, електронний ресурс; Смит, електронний 



ресурс; Тейлор, Парсонс, Мертон, Дюркгейм, електронні ресурси; Саймон, 1995; Lawrence, 1969.  

13. Тема 13. Характеристика  організацій як соціальних утворень 
Основні питання: Визначення організацій. Формальні і неформальні організації. Бюрократичні 
та небюрократичні організації. Карта (місія) організації. Організаційний (синергетичний) ефект. 
Основні риси (особливості) організацій. Організаційні патології. 
СРС: В чому полягає відмінність між організованим життям в середовищі тварин та людей? Чому 
люди об’єднуються в організації? Коли і у зв’язку з чим виникають організації??Наведіть 
приклад карти (місії) якоїсь організації на вибір. В чому полягає сутність організаційного ефекту? 
Якими є передумови цього явища? Чому людські групи не можна назвати організаціями?  
Література: Робота з персоналом організацій; Холл, 2001; Bielski, 1992; Пригожин, електронний 
ресурс; Кононов, 2013. 

14. Тема 14. Організаційна динаміка та організаційні патології.  
Основні питання: Сутність змін в організації. Процес здійснення інновацій в організації. Основні 
причини опору інноваціям. Фактор невизначеності при здійсненні інновацій. Організаційні 
патології, види патології.  
СРС: Приклади організаційних патологій. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Холл, 2001; Bielski, 1992; Кононов, 2013. 

15. Тема 15. Корпоративна культура організації. 
Основні питання: Поняття та елементи організаційної (корпоративної) культури. Типи 
організаційних культур. Культура управлінця. 
СРС: Як би визначили поняття «організаційна культура», які елементи їй притаманні. Назвіть 
типи організаційних культур. В якому з цих типів культури Вам було б працювати комфортніше, а 
в якому навпаки - ні? Відповідь обґрунтуйте. Що являє собою культура управлінця? З яких 
елементів вона складається? 
Література: Лейкер, 2011; Журавлева, 2014; Лалу, 2016. Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. 
Pierce. Business Management. Oxford: University Press, 2014. 

16. Тема 16. Типологія організаційних структур 
Основні питання: Поняття організаційної структури. Функції організаційної структури. Лінійна 
структура. Функціональна структура. Лінійно-функціональна структура. Дивізіональна структура. 
Проектна структура. Матрична структура. Змішана структура.  
СРС: Розкрийте поняття та основні функції організаційної структури. Опишіть та порівняйте 
основні види організаційних структур. Наведіть приклади.  
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єнін, 2019; Bielski, 1992; Минцберг, 2004. 
Loykie Lominé, Martin Muchena, Robert A. Pierce, 2014.  

17. Тема 17. Соціологічна характеристика організації (підготовка аналітичного звіту) 
Основні питання: Тенденції розвитку організацій. Адгократія.  
СРС: Яка головна лінія перетворень притаманна для світу організацій у наш час? 
Охарактеризуйте особливості адгократичної організаційної системи (прочитайте невеличку 
статтю «Адгократія» на порталі Великої Української Енциклопедії: http://vue.gov.ua/Адгократія). 
На прикладі будь-якої організації (приватної компанії, державної, військової, громадської, 
релігійної організації) напишіть короткий аналітичний звіт її основних характеристик (3-5 стор.). 
Для виконання завдання використовуйте існуючі класифікації організації та організаційних 
структур.  
1. Карта (місія організації).  
2. Генотипові функції організації, характер членства, сфера діяльності, характер діяльності, 
показники автономності, масштаб діяльності.  
3. Організаційна структура (лінійна, функціональна структура, лінійно-функціональна, дивізійна, 
проектна структура, матрична).  
4. Особливості корпоративної культури, по можливості (класифікаційні характеристики 
корпоративної культури є в минулій темі). В додаток до розглянутих нами на лекції типологій 
корпоративних культур, які можуть бути використані під час Вашого аналізу, можна описати 
фактори, які відносяться до сильних (наприклад, використання сучасного обладнання, висока 
мотивація, згуртований колектив і таке ін.) і слабких сторін організації (наприклад, не 



функціонує система оцінки роботи персоналу і таке ін.).  
За бажанням можна придумати власну організацію і спроектувати її за цим планом.  
Підготуйте невеличку презентацію за результатами Вашого аналітичного звіту з виступом (до 10 
хвилин, можна в парах). 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Bielski, 1992; Холл, 2001. 

18. Тема 18. PR в структурі управління організацією.  
Основні питання: Поняття, мета та завдання PR. Головні відмінності PR від споріднених сфер 
діяльності (маркетинг, реклама, пропаганда). Громадськість (зовнішня та внутрішня). 
Інформування та зв’язки з громадськістю як професійна діяльність: становлення в Україні. 
Поняття і структура іміджу. Соціальний стереотип та імідж в структурі PR. Зв’язки організації із 
зовнішньою громадськістю: формування іміджу та набір персоналу. Внутрішній PR в 
організаціях і робота з персоналом. Внутрішня громадськість: імідж керівника та імідж 
організації. 
СРС: Внутрішня громадськість: імідж керівника та імідж організації. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єнін, 2012; Королько, 2000. 

 

5.1 Заочна форма 

Лекційні заняття 

1. Тема 1. Соціологія організацій, управління та праці: визначення проблемної галузі. 
Основні питання: Поняття організації в соціології та її вивчення в курсі «Соціологія 
організацій». Вивчення управління в соціології. Об’єкт та предмет соціології управління. 
Соціальне управління та його функції. Управління і менеджмент. Сутність праці як 
соціального явища. Проблемна галузь соціології праці. 
СРС: Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й роботехніки. 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013. Перепельчук, 2011; Татомир, 2019. 

2. Тема 2. Характеристика  організацій як соціальних утворень 
Основні питання: Визначення організацій. Формальні і неформальні організації. 
Бюрократичні та небюрократичні організації. Карта (місія) організації. Організаційний 
(синергетичний) ефект. Основні риси (особливості) організацій. Організаційні патології. 
СРС: В чому полягає відмінність між організованим життям в середовищі тварин та людей? 
Чому люди об’єднуються в організації? Коли і у зв’язку з чим виникають організації??Наведіть 
приклад карти (місії) якоїсь організації на вибір. В чому полягає сутність організаційного 
ефекту? Якими є передумови цього явища? Чому людські групи не можна назвати 
організаціями?  
Література: Робота з персоналом організацій; Холл, 2001; Bielski, 1992; Пригожин, 
електронний ресурс; Кононов, 2013. 

 

Семінарські заняття 

1. Тема 1. Управління організаційними конфліктами. 
Основні питання: Теоретичні підходи до визначення конфлікту. Причини організаційних 
конфліктів, їх класифікація. Етапи розгортання конфліктів. Управління конфліктом в організації. 
СРС: В організації назріває соціальний конфлікт. Якій соціально-психологічний стан передує 
виникненню соціального конфлікту між членами організації? Конфлікти в організації мають 
тенденцію посилюватися і розширюватися. В силу яких обставин відбувається посилення і 
розширення соціальних конфліктів? В організації відбувається конфлікт між двома індивідами. 
Кожен з них представляє інтереси свого підрозділу. До якого типу можна віднести цей конфлікт? 
Приховані конфлікти важко піддаються гасінню, але, тим не менше, ними можна управляти. 
Який вид управління застосовується при прихованих конфліктах? У чому полягає сутність такого 
типу управління? Будь-якому конфлікту в організації передує передконфліктна стадія його 
розвитку. За допомогою яких дій конфлікт може бути припинений на передконфліктній стадії? 
Як змінюються соціально-психологічні установки членів організації при переході від 
передконфліктної стадії до стадії безпосередньо конфлікту? Конфлікт між двома організаціями 
був погашений. Але організації є конкурентами на ринку збуту своєї продукції. Як можна 



охарактеризувати таке вирішення конфлікту? Який із способів вирішення соціального конфлікту 
найкращий з точки зору спільних дій його учасників? У чому відмінність конфліктів, що 
виникають через розходження інтересів, від конфліктів, що виникають на ґрунті відмінностей у 
ціннісних орієнтаціях? Фірма намагається зайняти незалежне становище в ринковому 
середовищі. Це прагнення викликає протидію іншої фірми, яке поступово призводить до 
конфлікту. До якого виду можна віднести основну причину даного конфлікту? В організації існує 
конфлікт між підрозділами, який негативно позначається на її діяльності. Керівник приймає 
рішення створити новий підрозділ, для того щоб погасити цей конфлікт. Який із способів 
управління конфліктом застосовує керівник в даному випадку? В організації існує конфлікт, в 
ході якого його причини забулися, а спостерігається тільки неприязнь учасників конфлікту по 
відношенню один до одного. Яким чином можна погасити організаційний конфлікт в даній 
ситуації? 
Література: Глазл, 2020; Шапіро, 2012; Кравчук, электронный ресурс; Денисенко, 2013.  

2. Тема 2. Соціологічна характеристика організації (підготовка аналітичного звіту) 
Основні питання: Тенденції розвитку організацій. Адгократія.  
СРС: Яка головна лінія перетворень притаманна для світу організацій у наш час? 
Охарактеризуйте особливості адгократичної організаційної системи (прочитайте невеличку 
статтю «Адгократія» на порталі Великої Української Енциклопедії: http://vue.gov.ua/Адгократія). 
На прикладі будь-якої організації (приватної компанії, державної, військової, громадської, 
релігійної організації) напишіть короткий аналітичний звіт її основних характеристик (3-5 стор.). 
Для виконання завдання використовуйте існуючі класифікації організації та організаційних 
структур.  
1. Карта (місія організації).  
2. Генотипові функції організації, характер членства, сфера діяльності, характер діяльності, 
показники автономності, масштаб діяльності.  
3. Організаційна структура (лінійна, функціональна структура, лінійно-функціональна, дивізійна, 
проектна структура, матрична).  
4. Особливості корпоративної культури, по можливості (класифікаційні характеристики 
корпоративної культури є в минулій темі). В додаток до розглянутих нами на лекції типологій 
корпоративних культур, які можуть бути використані під час Вашого аналізу, можна описати 
фактори, які відносяться до сильних (наприклад, використання сучасного обладнання, висока 
мотивація, згуртований колектив і таке ін.) і слабких сторін організації (наприклад, не 
функціонує система оцінки роботи персоналу і таке ін.).  
За бажанням можна придумати власну організацію і спроектувати її за цим планом.  
Підготуйте невеличку презентацію за результатами Вашого аналітичного звіту з виступом (до 10 
хвилин, можна в парах). 
Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Bielski, 1992; Холл, 2001. 

 

 

 

 

Самостійна робота студента 

Студенти самостійно опрацьовують питання: 

N 
з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

1 Тема. Критичний аналіз методик визначення психологічних якостей, навичок та умінь керівника. 
Технологія публічного виступу. Стандарти теле- і радіо- інтерв’ю. 
Основні питання: Уявіть себе в ролі прес-секретаря громадської організації, політичної партії або 
кандидата. Підготуйте для виступу перед аудиторією презентацію Вашої програми. Для цього можна 
скористатися програмами політичних партій та блоків, що балотувались в парламент. Дотримуйтесь 
основних правил публічного виступу. 



Література: Робота з персоналом організацій, 2013; Єнін, 2012; Блейк, Моутон, 1992; Paul Hersey; 
Kenneth H Blanchard; Dewey E Johnsоn [Electronic recourse] 

 Тема. Проведення корпоративних опитувань (на прикладі анкетування за допомогою Google 
форми). 
Основні питання: Цілі корпоративного опитування. Переваги Google-форм у проведенні опитувань. 
Створення анкети у Google-форм. 
Література. Єнін, відео-лекція на освітній платформі «Прометеус». 

 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опрацьовуючи навчальний матеріал кредитного модуля «Соціологічні дослідження 
соціальних структур, організацій та управління-2», студенти виконують завдання до семінарських 
занять, домашню контрольну роботу у формі творчого есе, пишуть модульну контрольну роботу та 
здають усно екзамен (додатки до силабусу). Ці види робіт сприяють закріпленню та поглибленню 
теоретичних знань студентами з окремих тем модуля, розвивають навички самостійної роботи з 
першоджерелами, сприяють формуванню теоретичного соціологічного мислення та уяви.  

Написання підсумкової аналітичної роботи сприяє поглибленню теоретичних знань 
студентами з окремих тем модуля, розвиває навички самостійної роботи з першоджерелами, 
сприяє формуванню соціологічної уяви.  

 
Відвідуваність і виконання завдань 

Студенту складно буде належно підготуватись до практичного заняття та екзамену, якщо 
він буде пропускати лекції. Для студентів, які бажають продемонструвати відмінні результати 
навчання, активна робота на лекційних заняттях є необхідною. Однак відпрацьовувати пропущені 
лекції не потрібно. 

Активна участь студента на практичних заняттях є обов’язковою. Рейтинг студента значною 
мірою формуватиметься за результатами його роботи на практичних (семінарських) заняттях. 
Кожне пропущене практичне заняття (незалежно від причин пропуску) знижує підсумковий 
рейтинг студента з дисципліни. Немає конкретної кількості пропущених практичних занять, які 
потребуватимуть самостійного опрацювання студентом відповідних тем (виконання завдань) і 
додаткового спілкування з цього приводу з викладачем. Разом з тим, студент, який пропустив 
практичні заняття, може отримати низький рейтинг, який не дозволятиме допустити такого 
студента до екзамену. В такому разі теми з пропущених семінарських занять мають бути 
обов’язково вивчені, а практичні завдання виконані студентом. Контроль знань (розуміння) 
студента пропущених тем (виконання завдань) відбуватиметься під час спілкування з викладачем 
за графіком консультацій, доступним на сайті кафедри соціології або під час перерви у 
навчальному занятті («на парі»). Студент, який виконає відповідні завдання (відповість на питання) 
отримуватиме відповідні бали до рейтингу залежно від якості відповідей (виконання завдання). 

Студенти, які пропустили практичні заняття, можуть не допустити зниження підсумкового 
рейтингу, своєчасно (протягом семестру) опрацювавши відповідні теми і виконавши завдання, 
передбачені для пропущених занять. Не треба чекати наближення заліково-екзаменаційної сесії 
для відповідного спілкування з викладачем. Варто це робити як тільки студент буде готовий 
продемонструвати свої знання і навички з пропущених тем занять. 

Теми і завдання для практичних занять передбачені робочою програмою дисципліни, 
доступною з особистого кабінету студента в системі «Кампус» або Moodle. 

На лекціях та практичних заняттях допускається використання ноутбуків, смартфонів, але 
лише для цілей, зумовлених темою заняття і відповідним тематичним завданням. 
Використовувати зазначені (та інші подібні) засоби для розваги чи спілкування під час заняття не 
варто. Відповідати на питання викладача, читаючи з екрану смартфона, ноутбуку чи з підручника 
не варто також. Це характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку.   



Студент на практичному занятті може використовувати підготовлені ним письмові нотатки 
з питань теми заняття (або передбачених завданням), однак висловлювати позицію, читаючи з 
аркуша паперу не варто. Це також характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку. 
        
Форми роботи  

Лекційні і семінарські заняття проводяться відповідно до вимог нормативно-методичних 
документів та рейтингової системи оцінювання знань студентів. На лекціях використовуються  
комп’ютерні презентації з висвітленням основних положень тем, з урахуванням тематики занять: з 
підручників, навчальних посібників та словників по соціології.  

На семінарських заняттях студенти обговорюють тексти першоджерел та професійні 
коментарі щодо їх змісту.  Семінарське заняття дає можливість оцінити, з одного боку, рівень 
підготовки до нього (виступ, участь в дискусії, висловлення власної думки), з іншого – засвоювати 
завдання модульного контролю. Результати роботи студента оцінюються викладачем згідно 
діючої бальної системи і свідчать про ефективність контролю роботи студента. Критеріями 
оцінювання виконання завдань семінарського заняття є: логічна послідовність відповіді; повнота 
розкриття кожного питання; аналітичність міркувань у відповіді; посилання на джерела; 
обґрунтованість особистих висновків. 
   
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно академічної 
доброчесності)  

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: опитування за темою заняття, виконання завдань 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен  
 
Оцінювання та контрольні заходи 

Рейтинг студента складається з балів, які він отримує за: 
1) Роботу на семінарських заняттях 
2) Екзамен 
3) Заохочувальні бали 

Розрахунок вагових балів 
РСО з навчальної дисципліни складається з суми балів студента за усі виконані контрольні 

заходи протягом семестру.  
1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Ваговий бал – 5 балів при відповіді на більшість питань. Максимальна кількість балів на 

всіх практичних заняттях дорівнює rсем =5 балів*18 =90 балів.  
4-5 балів студент отримує при відповіді на більшість питань семінарського заняття. 

Відповідь  вважається  повною, якщо студент демонструє  глибоке  знання  матеріалу, логічно  і  
послідовно  його  викладає,  дає  обґрунтовані  висновки,  вільно  оперує конкретними  даними,  
переважно  надає  повні  та  аргументовані  відповіді,  висловлює власну  позицію з  дискусійних 
питань,  демонструє  ознаки  теоретичного  мислення та соціологічної уяви. 

https://kpi.ua/code


3 бали – студент бере участь в обговоренні окремих питань плану семінарського заняття, 
демонструє хороший рівень знання матеріалу. 

1-2 бали – студент бере участь в обговоренні одного питання плану семінарського заняття  
або  демонструє  доволі  поверхові  знання,  не  демонструє  власної  позиції  з проблем.  

2. Екзамен   
Максимальна оцінка за екзамен – 50 балів. 
Екзамен передбачає усні або письмові відповіді на питання, перелік яких наведений у 

додатку 2. Опитування триває від 3 до 5 хвилин. Викладач може задавати будь-які питання зі 
списку. Підготовка до екзамену після отримання питань – не менше 30 годин. 

40-50 балів – студент відповідає на майже всі питання екзамену, демонструє глибоке 
знання матеріалу, логічно і послідовно його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує 
конкретними даними, висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки 
теоретичного мислення та соціологічної уяви. 

30-39 балів – студент відповідає на більшість питань екзамену, демонструє хороший 
рівень знання матеріалу. 

20-29 балів – студент відповідає на приблизно половину питань екзамену, демонструє 
доволі поверхові знання. 

0 – 19 балів – студент відповідає лише на окремі питання екзамену, не має власної 
позиції, допускає суттєві неточності. 

 
3. Заохочувальні бали 
Написання тез на конференцію – 5 балів. 
Написання та публікація статті з проблеми, що вивчаються в рамках навчальної дисципліни 

у фаховому журналу не нижче категорії Б – 10 балів. 
Участь у 2 турі Всеукраїнської олімпіади – 10 балів. 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями – 1-2 бали. 

 
Умови позитивної проміжної атестації: 
Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше 

ніж 12 балів, для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не 
менше ніж 12 балів. 

Умови допуску до екзамену: 
Умовою допуску студента до екзамену є отримання попередньої рейтингової оцінки не 

менше як 24 бали.  
Студент може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не пізніше 

наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга 
розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом. 
 

 Таблиця переведення значення рейтингових балів до оцінки за університетською 
шкалою для виставлення їх до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки: 
 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента заочної форми навчання складається з балів, які він отримує за:  

1) Роботу на семінарських заняттях 
2) Екзамен 



3) Заохочувальні бали 
Розрахунок вагових балів 
РСО з навчальної дисципліни складається з суми балів студента за усі виконані контрольні 

заходи протягом семестру.  
1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Ваговий бал – 20 балів при відповіді на більшість питань. Максимальна кількість балів на 

всіх практичних заняттях дорівнює rсем =25 балів*2 =50 балів.  
2. Екзамен. 
   Максимальна оцінка за екзамен – 50 балів. 

Екзамен передбачає усні або письмові відповіді на питання, перелік яких наведений у 
додатку 2. Опитування триває від 3 до 5 хвилин. Викладач може задавати будь-які питання зі 
списку. Підготовка до екзамену після отримання питань – не менше 30 годин. 

40-50 балів – студент відповідає на майже всі питання екзамену, демонструє глибоке 
знання матеріалу, логічно і послідовно його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує 
конкретними даними, висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки 
теоретичного мислення та соціологічної уяви. 

30-39 балів – студент відповідає на більшість питань екзамену, демонструє хороший 
рівень знання матеріалу. 

20-29 балів – студент відповідає на приблизно половину питань екзамену, демонструє 
доволі поверхові знання. 

0 – 19 балів – студент відповідає лише на окремі питання екзамену, не має власної 
позиції, допускає суттєві неточності. 

Заохочувальні бали 
Написання тез на конференцію – 5 балів 
Написання та публікація статті з проблеми, що вивчаються в рамках навчальної дисципліни 

у фаховому журналу не нижче категорії Б – 5-10 балів 
Участь у 2 турі Всеукраїнської олімпіади – 10 балів 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями – 1-5 б. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
Працюючи на лекції студенту варто конспектувати основні поняття, ознаки, класифікації, 

визначення, алгоритми, про які розповідатиме викладач. Якщо студент буде уважно слухати, 
фіксувати відповідний матеріал, потім прочитає цей текст, застосує його при вирішенні завдання 
чи підготовці до практичного заняття. Якщо після цього студент презентує свою обґрунтовану 
позицію  (думку), критично оцінить позиції (думки) інших студентів, ставитиме питання викладачу 
та студентам – обсяг засвоєного ним навчального матеріалу і глибина його розуміння 
збільшуватиметься. 

Готуючись до практичного заняття студент має обов'язково опрацювати лекційний 
матеріал певної теми, бажано ознайомитись з додатковими ресурсами в мережі. При виникненні 
питань, виявленні незрозумілих положень необхідно обов'язково обговорити їх з викладачем. На 
семінарському занятті навіть добре підготовлений студент не повинен залишатись пасивним 



спостерігачем, а активно включатись у обговорення питання. Якщо ж студент не ознайомився з 
навчальним матеріалом, йому варто уважніше слухати виступаючих, і завдяки отриманій 
інформації намагатись компенсувати недоліки підготовки до заняття. Не слід відмовлятись від 
відповіді на питання викладача. Навіть якщо студент не знає відповіді, доцільно спробувати 
відповісти, висловити свою думку, виходячи з власних знань, досвіду, логіки запитання тощо. При 
цьому не треба боятися помилитися – одним з важливих завдань вивчення соціально-
гуманітарних дисциплін є вироблення вміння логічно мислити і відповідно висловлювати власні 
думки. Однак, варто пам'ятати, що незнання матеріалу дисципліни є суттєвим недоліком роботи 
студента і буде негативно впливати на його загальний рейтинг. Відповідальне ставлення до 
підготовки на кожне семінарське заняття дає змогу не лише правильно засвоїти навчальний 
матеріал, але й зекономити зусилля при проходженні семестрового контролю.        

 
 
Дистанційне навчання  
Можливе синхронне дистанційне навчання з використанням платформ для відео-конференцій та 
освітньої платформи для дистанційного навчання в університеті. 
 
Інклюзивне навчання  
Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри соціології, к.с.н, доцентом, Єніним Максимом Наімовичем 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

Додаток 1. 

 
Питання до екзамену 

1. Зародження наукових основ управління. Фредерік Тейлор як засновник наукових основ 
управління.  

2. Принципи ефективності управління Емерсона.  
3. Принципи організації виробництва Г. Форда. 
4. Принципи організації управління Анрі Файоля.  
5. Функції управління Лютера Гуліка.  
6. Ідеальний тип адміністративного управління Макса Вебера. 
7. Передумови виникнення школи (доктрини) людських відносин. Особливості школи 

людських відносин.  
8. Концепція участі робітників в управлінні Мері Паркер Фоллетт.  
9. Хоуторнські експерименти: хід, результати, значення.  
10. Управлінські ідеї Е. Мейо.  
11. Теорія організаційної поведінки Ф. Ротлісбергера.  
12. Теорія «Х» та «Y» Дугласа Макгрегора. 
13. Особливості японської та американської системи управління.  
14. Системний підхід до управління.  
15. Особливості соціальних відносин в управлінській діяльності.   
16. Сучасний топ-менеджер в соціологічному вимірі. 
17. Вироблення і реалізація управлінського рішення. Види управлінських рішень.  
18. Теоретичні підходи до визначення конфлікту. Причини організаційних конфліктів, їх 

класифікація.  
19. Етапи розгортання конфліктів.  
20. Управління конфліктом в організації. 



21. Навіщо сучасному керівнику володіти культурою ділового спілкування? Назвіть основні 
принципи етики ділового спілкування. 

22. Як Ви ставитесь до думки, «що лідером не стають, а народжуються?».  
23. Якими особистісними рисами, на Вашу думку, повинен володіти лідер?  
24. Чому теорія «великих людей» критикується? Чи погоджуєтесь Ви з цією критикою і як 

оцінюєте перспективи розвитку даної теорії?  
25. Чи погоджуєтесь Ви з основними ідеями поведінкового підходу щодо лідерства? Як би 

Ви оцінили теоретичні моделі лідерства Левіна, Макгрегора, Лайкерта? Як Ви вважаєте, від чого 
залежить вибір керівником стилю управління, демократичного, ліберального або авторитарного?  

26. Чому ситуаційна методологія відкидає можливість знаходження єдино вірного стилю 
лідерства? Чи погоджуєтесь Ви з цим? На які ситуаційні чинники орієнтуються автори теорій 
«шлях-мета» і «життєвого циклу»? Чому ці теорії критикуються? Зробіть власну оцінку даних 
теорій.  

27. Що включає в себе підготовка до публічного виступу, теле- або радіоінтерв’ю? 
28. Відчуження і аномія стали справжнім бичем організацій у фабричній системі організації 

праці. Яким чином відчуження і аномія руйнують організації? У чому основна відмінність 
відчуження від аномії? 

29. Якими методами управління організацією можна подолати явище відчуження та аномії? 
Чи взагалі це можливо? Висловіть свої ідеї стосовно цієї проблеми. 

30. В чому полягає відмінність між організованим життям в середовищі тварин та людей? 
Чому люди об’єднуються в організації?  

31. Коли і у зв’язку з чим виникають організації? 
32. Які підходи до виникнення організації Вам відомі? Як би Ви самі визначили, що таке 

«організація»?  
33. Назвіть основні риси організації. Чому людські групи не можна назвати організаціями? 
34. Що таке «карта» («місія») організації?  
35. В чому полягає сутність організаційного ефекту? Якими є передумови цього явища? 
36. Що таке «організаційні патології»? Назвіть конкретні випадки (приклади) організаційної 

патології.  
37. Як би визначили поняття «організаційна культура»? Чому організаційна культура являє 

собою важливий компонент існування організації? Які елементи притаманні організаційній 
культурі?   

38. Охарактеризуйте індивідуалістичну корпоративну культуру. Які риси їй притаманні?  
39. В чому полягають особливості колективістської корпоративної культури? 
40. Порівняйте між собою демократичну та авторитарну організаційну культуру.  
41. В чому полягають особливості культури «павутини» або клубної культури? Що являє 

собою храмова культура? 
42. Якими є особливості цільової культури? Як би Ви визначили основні риси точкової 

(екзистенціальної) культури? 
43. Зробіть на малюнку схему лінійної організаційної структури. Якими є принципи 

побудови лінійних організаційних структур, в чому полягають їх переваги та недоліки? Зробіть 
малюнок функціональної організаційної структури. Якими є переваги та обмеження 
функціональної організаційної структури? 

44. Зробіть схематичний малюнок лінійно-функціональної організаційної структури. За 
якими принципами побудовані лінійно-функціональні організаційні структури? В чому їх 
відмінність від суто лінійних та функціональних структур? 

45. Яким чином Ви би показали на малюнку дивізійні структури? Поясніть, яким чином 
структуруються дивізійні структури? 

46. В яких випадках використовуються проектні організаційні структури? Чи можуть вони 
повністю витіснити інші форми організаційних структур? 

47. Як можна представити на малюнку матричні організаційні структури? Що являє собою 
даний тип організації? Чим зумовлена їх розповсюдженість в сучасному світі? 

48. Якими є завдання PR? Які сфери діяльності включає PR? 



49. Що мають на увазі під поняттям «імідж» в ПР? Яку структуру має імідж? На що потрібно 
звертати увагу ПР-спеціалісту при формуванні іміджу організації? З чого складається імідж? 

50. Що таке ПP-реклама іміджу? В яких ситуаціях вона відбувається і яким вимогам повинна 
відповідати?  

 

 

 

 

 


