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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Метою вивчення соціології організацій та управління є опану-
вання студентами теоретичними основами аналізу функціонування 
соціальних організацій та управління ними, технологій інформацій-
но-аналітичного забезпечення розвитку організацій у сучасних умо-
вах.

Завданнями вивчення дисципліни є: 
• надання студентам сучасних наукових уявлень про розвиток 

соціальних організацій та управління ними — структуру, функ-
ції, проблеми розвитку в умовах НТП і глобалізації, специфіку 
організаційного розвитку в умовах перехідної економіки;

• засвоєння основних понять соціології організації та управлін-
ня: керуюча і керована підсистеми організації, організаційна 
поведінка, організаційна культура, ефективність управління 
розвитком організацій, життєвий цикл організацій, централі-
зація та децентралізація, довіра в організаціях, організаційні 
комунікації, прийняття управлінських рішень, планування, 
організація, мотивація, контроль, стиль і методи управління, 
управлінські ролі, організаційна патологія, реорганізація, ор-
ганізаційні зміни, управління змінами, кризами, ризиками, кон-
фліктами, економічні, політичні, освітні, культурні, громадські 
організації, автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація, 
медіатизація, мережні, віртуальні, інтелектуальні організації;

• формування вмінь і навичок використання методів соціологіч-
ного збору інформації щодо проблем розвитку організацій та 
управління, комплексної діагностики організаційних проблем і 
розробки соціальних технологій підвищення ефективності уп-
равління, забезпечення сталого позитивного організаційного 
розвитку. 

Засвоєння знань із дисципліни “Соціологія організацій та управ-
ління” може бути ефективним у контексті вивчення таких предметів, 
як теорія соціального управління, менеджмент, менеджмент персона-
лу, психологія менеджменту, маркетинг, економічна соціологія, соціо-
логія ринку, соціологія реклами.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“СОЦіОЛОгіЯ  ОргАНіЗАЦіЙ  ТА  уПрАВЛіННЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. Соціологія організацій та управління 
як об’єкт соціологічного аналізу

1 Соціологія організації та управління як напрям соціології
2 Управління в системі соціальної стратифікації, розподілу 

соціокультурних ресурсів та влади в суспільстві
� Класичні організації як цільові, формалізовані соціальні 

групи
4 Життєвий цикл організації. Комунікації і процес розробки, 

прийняття та реалізації управлінських рішень. Організаційна 
культура

5 Структура і функціонування соціальних організацій. 
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

6 Управління як результат суспільного розподілу праці 
і соціальний процес. Влада і лідерство

7 Функції, принципи, методи, стилі управління
8 Ефективність організації та управління: критерії визначення 

та оцінки. Рівні ефективності та фактори її підвищення
9 Організаційна поведінка: індивідуальні і групові аспекти. 

Управління персоналом
10 Управління ризиками, стресами, конфліктами та змінами 

в сучасних соціальних організаціях
11 Організаційний розвиток: аналіз, прогнозування, 

проектування, технології втручання та ефективного 
контролю

12 Процес адаптації організацій до ринкового механізму 
функціонування

1� Перспективні напрями розвитку, основні форми 
та властивості організацій майбутнього 
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1 2
змістовий модуль іі. Рівні соціологічного аналізу 
соціальних організацій і соціального управління

14 Національні системи як форми соціальної організації. 
Територіальні та етнічні спільноти

15 Соціальні інститути як соціальні організації. Соціальні 
інститути влади і власності

16 Політична система як специфічна форма соціальної 
організації

17 Зміст і функції державного управління. Проблеми 
ефективності

18 Економічні організації: визначення, форми, соціальні функції
19 Культурні, наукові, освітні, мас-медійні організації: соціальні 

функції і тенденції розвитку
20 Громадські організації: визначення, форми, соціальні функції
21 Ринок як система та соціальна мегаорганізація
22 Сучасні моделі управління національними системами
2� Латентні організації. Тіньовий сектор економіки 

та суспільного життя як проблема соціального управління
24 Проблеми соціальної ефективності організацій і процесів 

управління в сучасному українському суспільстві
25 Розвиток соціальних організацій у процесі глобалізації 

та інтенсивних соціальних змін
Разом годин: 1�5

ЗМіСТ 
дисципліни 

“СОЦіОЛОгіЯ  ОргАНіЗАЦіЙ   
ТА  уПрАВЛіННЯ”

змістовий модуль і. Соціологія організацій та управління 
як об’єкт соціологічного аналізу

Тема 1. Соціологія організації та управління як напрям 
соціології

Предмет соціології організації та управління. Функції соціології 
організації та управління. Основні етапи розвитку соціології організа-
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цій та управління в зарубіжних країнах та Україні. Основні напрями і 
школи теорії управління. Теоретичні та емпіричні методи досліджен-
ня проблем організаційної поведінки. Міжпредметні зв’язки соціоло-
гії організації та управління. Основні напрями сучасного менеджмен-
ту: стратегічний, виробничий, операційний, кадровий, мотиваційний, 
фінансовий, інноваційний, ризик-менеджмент, антикризовий, марке-
тинговий, рекламний, консалтинговий, корпоративний та ін. Соціо-
логія організації та управління як інтегративний напрям наукового 
аналізу організаційного розвитку та організаційної поведінки.

Література [14; 17; 40; 42]

Тема 2. управління в системі соціальної стратифікації, 
розподілу соціокультурних ресурсів та влади 
в суспільстві

Соціальні організації як складова соціальної структури суспіль-
ства. Соціальні організації в інституціональній структурі сучасного 
суспільства. Розподіл суспільної праці, організаційна та інституціо-
нальна поведінка.

Соціальна стратифікація як розподіл соціокультурних ресурсів і 
влади в структурі організацій і суспільства. Загальне і специфічне в 
ієрархії соціальних систем і соціальних організацій. Специфіка со-
ціального управління на макро-, мезо- та мікрорівні.

Управлінська діяльність як професія: визначення, ролі, функції, 
соціальні рівні прояву. Культура управління та самоменеджмент.

Література [2; �; 8; 11; 27; 28; 40; 42; 44]

Тема 3. Класичні організації як цільові, формалізовані 
соціальні групи

Критерії класифікації організацій: соціальна місія–мета–резуль-
тат, розмір, форма власності, термін існування, рівень формалізації та 
структурованості, рівень динаміки розвитку, соціальна ефективність 
і конкурентна спроможність як перспектива розвитку організації.

Організації економічного спрямування (виробництво продуктів 
харчування, предметів споживання, засобів виробництва, матеріалів; 
будівництво; транспорт, зв’язок, обслуговування та ін.).

Політичні організації (державні структури і заклади, політичні 
партії, громадсько-політичні об’єднання та організації).
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Наукові, освітні та культурні організації. Засоби масової комуні-
кації та інформації. 

Ідеологічні та релігійні організації. Громадські організації.
Література [1–�; 8; 11; 14; 18; 27; 28]

Тема 4. Життєвий цикл організації. Комунікації і процес 
розробки, прийняття та реалізації управлінських 
рішень. Організаційна культура

Основні етапи розвитку організації. Особливості стадій створен-
ня, активного розвитку, старіння організацій. Фактори стагнації та 
занепаду організаційного розвитку. Реорганізація як втручання в 
розвиток організації з метою її оновлення, підвищення її соціальної 
ефективності.

Комунікативні процеси в організаціях: зміст, структура та форми. 
Прямі та зворотні комунікації в організаціях. Горизонтальні та діа-
гональні комунікації. Бар’єри ефективних комунікацій. Процес при-
йняття управлінських рішень: сутність і зміст. Організаційна куль- 
тура: визначення, ознаки, проблеми формування і піднесення. Домі-
нуючі культурі та субкультури в організаційному розвитку. Культурні 
відмінності. Культурна травма як процес культурної адаптації люди-
ни та організаційна поведінка.

Література [2; �; 8; 11; 14; 18; 2�; 25; 27; 28]

Тема 5. Структура і функціонування соціальних організацій. 
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Керуюча та керована підсистеми організації. Вища, середня та 
нижча ланки керованої системи. Типологія організаційних структур 
управління: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрич-
на, змішана форми. 

Основні елементи внутрішнього середовища організації: програ-
ми розвитку (цілі та завдання), персонал, інформація, техніка та тех-
нології, матеріали, сировина.

Зовнішнє середовище організації: конкуренти, споживачі, поста-
чальники, посередники, державні структури та фіскальні механізми, 
науково-дослідні організації. Система соціокультурних факторів роз-
витку організації.

Тенденції розвитку організаційних структур в умовах НТП і гло-
балізації. 

Література [9; 14; 40; 42; 44]
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Тема 6. управління як результат суспільного розподілу праці 
і соціальний процес. Влада і лідерство

Управлінська діяльність як професійна діяльність: специфіка, 
зміст, функції, форми. Управлінські ролі. Соціально-психологічні 
та соціокультурні фактори відбору та ротації управлінських кадрів. 
Культура і мистецтво ефективної управлінської діяльності.

Влада та повноваження. Форми влади. Міжособистісна влада: 
легітимна, заохочувальна, примусова, експертна, референтна влада. 
Потреба у владі. Інформаційна влада та її роль у процесі прийняття 
управлінських рішень.

Влада, політика та етика. Лідерство: теорії, моделі, ефективність.
Література [1–6; 1�; 27; 28; 47]

Тема 7. Функці, принципи, методи, стилі управління
Планування як функція управління. Прогнозування. Стратегічне, 

тактичне та операційне планування. Організація як функція управлін-
ня. Створення організації. Організаційне забезпечення організаційного 
розвитку: розподіл функцій і повноважень, регулювання та координація 
роботи персоналу. Реорганізація як перерозподіл ресурсів, функцій, пов-
новажень і відповідальності з метою підвищення ефективності та конку-
рентної спроможності організації.

Мотивація як функція управління. Внутрішня та зовнішня моти-
вація. Стимулювання інтересу до праці та професійної активності: 
матеріальна та моральна форми. Теорії мотивації. Ієрархія потреб 
А. Маслоу. Теорія Альдерфера. Двофакторна теорія Герцберга. Теорія 
потреб Макклеланда. Процесуальні теорії мотивації: теорія навчання, 
теорія підкріплення, теорія очікування, теорія справедливості, теорія 
висування цілей.

Контроль як функція управління. Управлінський контроль і са-
моконтроль.

Література [2; �; 11; 14; 18; �4]

Тема 8. Ефективність організації та управління: критерії 
визначення та оцінки. рівні ефективності 
та фактори її підвищення

Критерії організаційної ефективності. Індивідуальна, групова та 
організаційна ефективність. Часові характеристики ефективності: 
довгострокова (виживання), середньострокова (конкурентна здат-
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ність, розвиток), короткострокова (продуктивність, якість, гнучкість, 
задоволення) форми. Причини недостатнього рівня організаційної 
ефективності та фактори її підвищення.

Діагностика та контроль організаційної ефективності. Соціологіч-
ний аналіз організаційних патологій як факторів організаційної не-
ефективності.

Література [2; �; 11; 14; 18; 21]

Тема 9. Організаційна поведінка: індивідуальні і групові 
аспекти. управління персоналом

Індивідуальні відмінності та мотивація. Оцінка, винагорода та 
модифікація поведінки. Перевантаження та стреси: форми, фактори, 
технології компенсації та профілактики. Групова поведінка: типи, 
фактори, стадії розвитку, форми групової взаємозалежності. Підбір, 
управління персоналом. Соціалізація, кар’єра та організаційний роз-
виток. 

Література [2; �; 11; 12; 16; 20; 22; 25; �9; 47; 48]

Тема 10.  управління ризиками, стресами, конфліктами 
та змінами в сучасних соціальних організаціях

Класифікація та фактори ризиків організаційного розвитку. Уп-
равління ризиками організаційного розвитку.

Конфлікти в організаціях: форми, рівні, фактори, етапи розвитку. 
Технології управління організаційними конфліктами. Зміна цілей. 
Збільшення доступу до ресурсів. Відхилення від конфлікту. Комп-
роміс. Переговори як основа вирішення конфліктів. Стимулювання 
комунікацій, конкуренції, організаційних змін.

Зміни в організаціях як фактор їх розвитку: форми, суб’єкти, на-
слідки, методи управління. Втручання в організаційний розвиток з 
метою підвищення його ефективності.

Література [2; �; 11; 14; 16; 20–22]

Тема 11.  Організаційний розвиток: аналіз, прогнозування, 
проектування, технології втручання 
та ефективного контролю

Соціальна діагностика: мета, форми, методи. Прогнозування як 
основа превентивного управління. Проектування моделей організа-
ційного розвитку як основа стратегічного планування, довгостроко-
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вої організаційної ефективності, оптимального та адекватного управ-
лінського контролю.

Комплексне втручання в процес розвитку організації як навмисні 
перетворення цілей, завдань і структур організаційного розвитку.

Література [2; �; 7; 8; 11; 18; 27; 28; �4]

Тема 12.  Процес адаптації організацій до ринкового механізму 
функціонування

Багатоукладність, динамічність, конкурентність як ознаки сучасного 
ринкового механізму. Форми власності та специфіка організаційного уп-
равління. Організаційно-правові форми економічної діяльності. Комер-
ційні організації. Некомерційні організації. Об’єднання юридичних осіб.

Тенденції організаційних змін в умовах трансформації ринкових 
відносин в Україні на сучасному етапі. Поширення акціонерних то-
вариств. Організація державних підприємств. Взаємодія держави та 
підприємств. Корпоративні організації. Фінансово-промислові гру-
пи. Транснаціональні компанії. Міжнародні спільні підприємства.

Література [2; �; 6; 8; 11; 14; 18; 28; �4]

Тема 13.  Перспективні напрями розвитку, основні форми 
та властивості організацій майбутнього

Науково-технічний прогрес, глобалізація як фактори організацій-
ного розвитку. Еволюція апарату управління та методи його роботи. 
Інформаційно-комп’ютерні технології та організація електронного 
офісу.

Основні тенденції сучасних організаційних змін. Децентраліза-
ція, диверсифікація, нововведення, дебюрократизація та креатизація 
організаційного розвитку. Вимоги до управління сучасними органі-
заціями. Прогнозування. Інтеграція функцій. Глобалізація та розпов-
сюдження інформаційних технологій. Орієнтація на акціонера. Гнуч-
кість та адаптивність. Основні властивості організацій майбутнього. 
Використання команд для вирішення проблем. Висока організаційна 
гнучкість. Висока конкурентна здатність. Множинність форм органі-
зацій. Прагнення до диверсифікації. Культ індивідуума.

Література [2; �; 6; 11]
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змістовий модуль іі. Рівні соціологічного аналізу соціальних 
організацій і соціального управління

Тема 14.  Національні системи як форми соціальної 
організації. Територіальні та етнічні спільноти

Глобальні проблеми розвитку планетарного співтовариства: загро-
за ядерної війни, політичний тероризм, бідність, соціальна нерівність 
та несправедливість, екологія, соціальне та індивідуальне здоров’я. 
ООН, міжнародні організації, органи влади міжнародних союзів як 
керуючі структури макросоціальних організацій та організацій.

Територіальні та етнічні спільноти як специфічні соціальні ор-
ганізації. Сільські поселення, міста, великі міста. Домогосподарства. 
Роль і функції місцевого управління та самоврядування. Урбанізація 
як тенденція розвитку територіально-етнічних структур: зміст, на-
слідки, перспективи.

Література [27; 28; �4]

Тема 15.  Соціальні інститути як соціальні організації. 
Соціальні інститути влади і власності

Інституціональна структура сучасних суспільств. Соціальні інс-
титути як метаколективні утворення: форми, структура, функції. Ін-
ститути влади і власності в системі соціального управління, суспіль-
ного розподілу праці. Економічні, політичні та культурні інститути 
суспільства. Соціальні інститути соціалізації, комунікацій. Конвен-
ціональні та церемоніальні інститути.

Інститути лідерства у сучасному суспільстві. Еліти як організо-
вані групи та субкультури. Проблема дисфункціональності розвит-
ку соціальних інститутів як прояв недостатнього рівня їх соціальної 
ефективності.

Література [9; �7; �8; 40; 42; 44]

Тема 16.  Політична система як специфічна форма соціальної 
організації

Держава, політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та 
політичне лідерство як елементи політичної системи сучасного сус-
пільства. Типологізація політико-партійних систем, політичних ре-
жимів, форм державного устрою.
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Бюрократія як соціальний клас і специфічна організація. Со-
ціальні функції бюрократії. Проблеми та перспективи розвитку бю-
рократії.

Державна служба і державні службовці: правовий статус, функції, 
проблеми ефективності. 

Становлення професійного політичного класу, правової держави 
та громадянського суспільства як прогресивна перспектива вдоско-
налення управління суспільним розвитком. Виборча демократія. Ме-
неджмент виборчих і правлячих команд.

Література [4; 5; 11; 24; �7; �8]

Тема 17.  Зміст і функції державного управління. Проблеми 
ефективності

Адміністративний аспект державного управління. Об’єкти управ-
лінської діяльності виконавчої влади. Державні установи та підпри-
ємства як держбюджетні організації. Цілі державного управління, їх 
юридичне та ресурсне забезпечення. Поняття й види функцій держав-
ного управління. Відповідальність державних службовців. Поняття 
та види контролю в державному управлінні. Громадський контроль. 

Загальна соціальна ефективність державного управління. Ефек-
тивність організації і функціонування суб’єктів державного управ-
ління. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових 
осіб. Проблеми розвитку державного сектора економіки, соціального 
обслуговування, освіти і культури в українському суспільстві.

Література: [1�; 15; �7; �8]

Тема 18.  Економічні організації: визначення, форми, соціальні 
функції

Інститути власності, фінансів, виробництва, розподілу, обміну та 
споживання як елементи економічної системи сучасного суспільства. 
Ринок як механізм регуляції економічного розвитку. Типологізація 
економічних організацій.

Великі, середні й малі економічні підприємства та організації: рин-
ковий механізм і державне регулювання їх розвитком і взаємодією.

Економічна інтеграція у контексті глобалізації: тенденції, пробле-
ми, перспективи.

Література [1; 14; 27; 28; �1]
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Тема 19.  Культурні, наукові, освітні, мас-медійні організації: 
соціальні функції і тенденції розвитку

Визначення специфіки соціальних функцій культурних, науко-
во-освітніх і мас-медійних організацій. Інформаційне, постіндуст- 
ріальне суспільство, інформаційно-комп’ютерна революція. Ком-
п’ютеризація, інформатизація, медіатизація соціального простору. 
Розвиток віртуальної культури як складової загальної культури су-
часного і майбутнього суспільства.

Соціальні наслідки інформаційно-комп’ютерної революції. Со-
ціальні проблеми і перспективи управління процесами розвитку ін-
формаційного, постіндустріального суспільства.

Література [4; 5; 14; �1]

Тема 20.  громадські організації: визначення, форми, соціальні 
функції

Громадські організації як третій сектор суспільного розвитку, ін-
ститут громадянського суспільства і форма суспільної самоорганіза-
ції. Громадські організації як механізм представництва і групи тиску в 
процесі вирішення проблем певних соціальних груп (груп інтересів). 
Проблеми розвитку третього сектора та громадянського суспільства 
в Україні. Волонтерський рух у світі та Україні.

Література [4; 5; 14; �1]

Тема 21.  ринок як система та соціальна мегаорганізація
Ринок як механізм взаємодії та обміну соціокультурними ресурса-

ми і цінностями між їх виробниками, посередниками та споживача-
ми. Локальні та регіональні ринки. Ринок як інституціональна систе-
ма сучасного суспільства. Глобальний, національні ринки. Ринок як 
мегаорганізація: функції, перспективи розвитку.

Література [1–�; 8]

Тема 22.  Сучасні моделі управління національними 
системами

Державний, громадський і приватний (комерційний) сектори в 
управлінні розвитком сучасного суспільства. Ліберально-капіталіс-
тична, соціал-демократична (соціальна), авторитарна, тоталітарна 
моделі державного регулювання соціальним розвитком: сутність, 
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недоліки, переваги. Державне регулювання, державний сектор еконо-
міки в розвитку сучасних суспільств.

Міжнародне гуманітарне право. Проблеми сталого розвитку сус-
пільства. Індекс розвитку людського фактора як основа компаратив-
ного аналізу розвитку країн — членів світового співтовариства.

Література [2; �; 8; 19]

Тема 23.  Латентні організації. Тіньовий сектор економіки 
та суспільного життя як проблема соціального 
управління 

Латентні організації в сучасних суспільствах: визначення, функ-
ції, форми. Тіньовий сектор у процесах економічного та соціального 
виробництва, розподілу, обміну та споживання. Криміналізація еко-
номічних і політичних структур в умовах суспільної трансформації. 
Корупція у сучасному суспільстві. Проблеми боротьби з корупцією 
в українському суспільстві. Декриміналізація, зменшення тіньового 
сектора економіки як проблема соціального управління.

Література [�; 26]

Тема 24.  Проблеми соціальної ефективності організацій 
і процесів управління в сучасному українському 
суспільстві

Теоретичні та технологічні аспекти аналізу соціальної ефек-
тивності організаційного розвитку в сучасних умовах. Ідеологічна, 
політична, бюрократична та управлінська криза в Україні. Псевдо-
менеджмент як результат моральної та професійної деградації пред-
ставників керівної ланки організаційних систем. Організаційні па-
тології: визначення, форми, технології діагностики та оздоровлення. 
Роль стратегічного та інноваційного менеджменту, ризик-менедж-
менту, консалтингу, кризового-менеджменту в процесах підвищення 
організаційної ефективності.

Література [�; 6]

Тема 25.  розвиток соціальних організацій у процесі 
глобалізації та інтенсивних соціальних змін

Економічні, політичні та культурні наслідки глобалізаційних про-
цесів. Посилення економічної нерівності, соціальної несправедли-
вості у світовому просторі: “золотий мільярд”, фінансовий інтерна-
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ціонал, культурна імперія США, депопуляція, руйнація природного 
середовища тощо як об’єкти соціологічного аналізу та соціального 
управління. Побудова правової, соціальної держави і розвиток гро-
мадянського суспільства. Оптимізація процесів споживання та ви-
робництва, впровадження принципів соціальної справедливості як 
тенденції й основа сталого соціального розвитку сучасних сус-
пільств.

Література [�; 6; 17]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ 

 1. Предмет соціології організації та управління.
 2. Функції соціології організації та управління.
 �. Основні напрями теорії організації та управління.
 4. Теоретичні та емпіричні методи дослідження проблем організа-

ційної поведінки.
 5. Соціальна діагностика, соціальне консультування та комплексне 

втручання в процес організаційного розвитку.
 6. Роль і місце управління у процесі розвитку організованих форм 

діяльності людей.
 7. Тенденції розвитку сучасних соціальних організацій у контексті 

інформаційно-комп’ютерної революції та глобалізації.
 8. Соціальні організації як складова соціальної структури суспільс-

тва.
 9. Управлінська діяльність як професія: визначення, функції, со-

ціальні рівні.
 10. Специфіка соціального управління на макро-, мезо- та мікрорів-

ні.
 11. Організації економічного спрямування (виробництво, будівниц-

тво, транспорт, зв’язок, обслуговування, торгівля тощо).
 12. Політичні організації (державні структури і заклади, політичні 

партії, громадсько-політичні об’єднання та організації).
 1�. Науково-дослідні та культурно-освітні організації.
 14. Громадські організації. Ідеологічні та релігійні організації.
 15. Життєвий цикл організації. Основні етапи розвитку організації.
 16. Комунікативні процеси в організаціях: зміст, форми, шляхи оп-

тимізації.
 17. Процес прийняття управлінських рішень: етапи, класифікація, 

методи і технології.
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 18. Організаційна культура: визначення, ознаки, структура, пробле-
ми формування і піднесення.

 19. Керуюча та керована підсистеми організації. Нижча, середня та 
вища ланки управління.

 20. Основні елементи внутрішнього середовища організації (цілі та 
завдання, персонал, інформація, матеріали, техніка та техноло-
гії).

 21. Зовнішнє середовище організації. Система соціокультурних фак-
торів розвитку організації.

 22. Основні види управлінських структур організації.
 2�. Управлінська діяльність як професійна діяльність: специфіка, 

зміст, функції, форми.
 24. Планування, організація, мотивація та контроль як функції уп-

равління.
 25. Економічні, адміністративно-правові, соціально-психологічні ме-

тоди управління.
 26. Критерії ефективності організаційної поведінки та управлінської 

діяльності. 
 27. Індивідуальна, групова та організаційна ефективність.
 28. Довгострокова, середньострокова, короткострокова форми ефек-

тивності організацій.
 29. Діагностика та контроль організаційної ефективності. Причини 

та фактори низького рівня ефективності організацій та управлін-
ня.

 �0. Індивідуальні відмінності та мотивація організаційної поведінки.
 �1. Оцінка, винагорода та модифікація поведінки персоналу органі-

зацій.
 �2. Групова поведінка: типи, фактори, стадії розвитку, форми групо-

вої взаємозалежності.
 ��. Управління персоналом. Соціалізація, професійна кар’єра.
 �4. Ризики організаційного розвитку: форми, причини розвитку, тех-

нології управління.
 �5. Стрес як індивідуальна та групова реакція на кризи організацій-

ного розвитку.
 �6. Конфлікти в організаціях: форми, рівні, фактори, етапи розвитку, 

технології вирішення.
 �7. Зміни в організаціях як фактор їх розвитку: форми, суб’єкти, на-

слідки, методи управління.
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 �8. Проектування моделей організаційного розвитку як основа стра-
тегічного планування, довгострокової організаційної ефектив-
ності, оптимального та адекватного управлінського контролю.

 �9. Організаційне втручання як цілеспрямоване перетворення ор-
ганізаційного розвитку.

 40. Багатоукладність, динамічність, конкуренція як ознаки сучасної 
ринкової економіки.

 41. Форми власності та специфіка організаційного управління.
 42. Тенденції організаційних змін в умовах трансформації ринкових 

відносин в Україні на сучасному етапі.
 4�. Інформаційно-бюрократичні кризи та шляхи їх подолання на ос-

нові досягнень НТП.
 44. Еволюція апарату управління та методів його роботи. Інформа-

ційно-комп’ютерні технології та організація електронного офісу.
 45. Основні тенденції сучасних організаційних змін.
 46. Основні властивості організацій майбутнього.
 47. Глобальні проблеми розвитку планетарного співтовариства. 
 48. ООН, міжнародні організації, органи влади міжнародних союзів 

у системі управління національним і глобальним розвитком.
 49. Урбанізація як тенденція розвитку територіально-етнічних струк-

тур: зміст, наслідки, перспективи.
 50. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, 

функції. 
 51. Інститути влади і власності в системі соціального управління, 

суспільного розподілу праці. Інститути лідерства та еліта як ор-
ганізовані групи і субкультура.

 52. Нормотворча, еталонна, референтна, управлінська, контролююча 
функції елітарних груп у сучасному суспільстві.

 5�. Проблема дисфункціональності розвитку соціальних інститутів 
як прояв недостатнього рівня їх соціальної ефективності.

 54. Держава, політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та 
політичне лідерство як елементи політичної системи сучасного 
суспільства.

 55. Бюрократія як соціальний клас і специфічна організація: функції, 
проблеми, перспективи. 

 56. Державна служба і державні службовці: правовий статус, функ-
ції, проблеми ефективності. 
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 57. Становлення професійного політичного класу, правової держа-
ви та громадянського суспільства як перспектива вдосконалення 
правління суспільним розвитком.

 58. Виборча демократія. Менеджмент виборчих і правлячих команд.
 59. Економічні організації: визначення, форми, соціальні функції.
 60. Ринок як механізм регуляції економічного розвитку.
 61. Культурні, науково-освітні та мас-медійні організації: специфіка 

соціального функціонування.
 62. Інформаційне, постіндустріальне суспільство, інформаційно-

комп’ютерна революція.
 6�. Комп’ютеризація, інформатизація, медіатизація соціального про-

стору. 
 64. Соціальні наслідки, соціальні проблеми і перспективи управлін-

ня в умовах постіндустріального суспільства.
 65. Громадські організації як третій сектор суспільного розвитку, інс-

титут громадянського суспільства і форма суспільної самооргані-
зації.

 66. Громадські організації як механізм представництва і групи тиску 
в процесі вирішення проблем певних соціальних груп (груп інте-
ресів).

 67. Проблеми розвитку третього сектора та громадянського суспіль-
ства в Україні.

 68. Ринок як механізм взаємодії та обміну соціокультурними ресур-
сами і цінностями між їх виробниками, посередниками та спожи-
вачами. Локальні та регіональні ринки.

 69. Ринок як інституціональна система сучасного суспільства. 
 70. Глобальний, національні ринки. Ринок як мегаорганізація: функ-

ції, перспективи розвитку.
 71. Державний, громадський і приватний (комерційний) сектори в 

управлінні розвитком сучасного суспільства.
 72. Ліберально-капіталістична, соціал-демократична (соціальна), ав-

торитарна, тоталітарна моделі державного регулювання соціаль-
ного розвитку: сутність, недоліки, переваги.

 7�. Теорія і практика наукового гуманізму як ідеологічна основа роз-
витку сучасних суспільств і людства.

 74. Латентні організації в сучасних суспільствах: визначення, функ-
ції, форми.

 75. Тіньовий сектор у процесах економічного та соціального вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання.
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 76. Криміналізація економічних і політичних структур в умовах 
суспільної трансформації. Проблеми зростання корупції.

 77. Декриміналізація, легітимізація та легалізація соціальних про-
цесів як проблема соціального управління.

 78. Теоретичні та технологічні аспекти аналізу соціальної ефектив-
ності організаційного розвитку в сучасних умовах.

 79. Політична та бюрократична криза в Україні.
 80. Псевдоменеджмент як результат моральної та професійної дегра-

дації представників керівної ланки організаційних систем.
 81. Організаційні патології: визначення, форми, технології діагнос-

тики та оздоровлення.
 82. Роль стратегічного та інноваційного менеджменту, ризик-ме-

неджменту, консалтингу, кризового менеджменту в процесах 
підвищення організаційної ефективності.

 8�. Протиріччя і проблеми розвитку соціальних організацій у про-
цесі глобалізації та умовах інтенсивних соціальних змін.

 84. Системно-функціональні і структурні наслідки НТП для органі-
зацій і суспільства.

 85. Економічні, політичні та культурні наслідки глобалізаційних 
процесів. 

 86. Посилення економічної нерівності, соціальної несправедливості 
у світовому просторі як об’єкти соціологічного аналізу та соціаль-
ного управління.

 87. Взаємодоповнення глобалізації та процесу посилення національ-
ної безпеки.

 88. Соціологічні моніторинги у сфері управління організаційним 
розвитком.

 89. Проблеми еволюційних і революційних змін у системі процесів 
соціального управління. Управління якістю.

 90. Технології соціологічних досліджень в організаційній діагности-
ці: можливості та обмеження.

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбіТ

 1. Соціологія управління як галузева соціологічна теорія середньо-
го рівня: предмет, об’єкт дослідження.

 2. Соціологія управління як наука: функції та основні наукові кате-
горії.

 �. Виникнення та розвиток соціології управління.
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 4. “Класична” теорія організації та управління Ф. Тейлора.
 5. Концепція наукового управління Ф. Тейлора.
 6. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера.
 7. Теорія “людських стосунків” Е. Мейо.
 8. Особливості американської системи управління.
 9. Особливості японської системи управління.
 10. “Емпірична школа” П. Дракера.
 11. Школа “соціальних систем” Ч. Барнарда.
 12. Ситуаційний підхід до управління (М. П. Фоллет, Р. Стогдил).
 1�. Сучасна школа “людських ресурсів” управління.
 14. Управління як різновид соціальних відносин і механізм узгод-

ження соціальних інтересів.
 15. Соціальний характер відносин між управлінським персоналом. 

Дисципліна, відповідальність як прояв соціальних відносин.
 16. Природа і сутність соціального управління.
 17. Особливості економічного управління в сучасному українському 

суспільстві.
 18. Особливості управління у сфері культури і духовного життя су-

часного українського суспільства.
 19. Особливості політичного управління в сучасному українському 

суспільстві.
 20. Політичне управління і маніпулювання.
 21. Особливості розвитку державного і муніципального управління в 

сучасній Україні.
 22. Соціальний і правовий статус чиновників.
 2�. Тенденції розвитку соціально-професійної групи “державні і 

муніципальні службовці”.
 24. Мотивація державних і муніципальних службовців.
 25. Етичні аспекти діяльності державних і муніципальних службов-

ців.
 26. Формування управлінської культури в сучасній організації.
 27. Особливості керування різними типами поселень.
 28. Соціологія управління як наукова дисципліна, її зв’язок з іншими 

науками.
 29. Управління як соціальний інститут. Місце управління в системі 

соціальних інститутів.
 �0. Управління як соціальний інститут збереження та розвитку сус-

пільства.
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