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Пояснювальна  заПиска
Розвиток ринкових відносин, демократизація всіх сфер життя 

суспільства спричиняють необхідність ефективного управління сус-
пільством, а саме у виробничо-економічній сфері, бізнесі та комерції. 
Особливої актуальності набуває соціологічний вимір управлінської 
діяльності: вивчення її соціальної природи, як соціального інституту 
та соціального процесу, розуміння соціальних механізмів управління 
та соціологічних методів його дослідження.

Вивчення дисципліни “Соціологія управління” має забезпечити 
успішне засвоєння студентами професійних принципів управлінця, 
допомогти здобути знання та набути вміння визначати й викорис-
товувати основні елементи соціологічного дослідження процесу уп-
равління в бізнес-сфері, теоретично обґрунтувати і практично апро-
бувати основні управлінські методи та прийоми, адаптувавши їх до 
сучасної ситуації у вітчизняній економіці.

Завдання дисципліни:
• ознайомити студентів з основними теоріями та концепціями со-

ціології управління;
• засвоїти основні категорії, поняття та терміни соціології управ-

ління;
• ознайомити студентів з основними методами соціологічного 

аналізу;
• показати студентам взаємозв’язок управління з різноманітними 

соціальними підсистемами суспільства;
• прищепити студентам вміння науково аналізувати соціально 

значущі проблеми в управлінні соціальними процесами, навчи-
ти знаходити нестандартні управлінські рішення;

• виробити вміння знімати суперечності між керівниками та під-
леглими за умов агресивного управлінського середовища.

ТЕМаТиЧниЙ  План
дисципліни

“соЦІолоГІя  УПРавлІння”
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Разом годин: 108

зМІсТ
дисципліни

“соЦІолоГІя  УПРавлІння”

Змістовий модуль і. Теоретико-методологічний
Тема 1. соціологія управління як наука: предмет, об’єкт, 

сутність
Сутність і зміст соціології управління як науки. Предмет та об’єкт 

соціології управління. Феномен управління. Взаємозв’язок соціоло-
гії управління з іншими спеціальними соціологічними теоріями. Ка-
тегорії соціології управління. Проблематика соціології управління. 
Особливості управління як специфічного способу організації. Само-
управління та самоврядування. 

Література [2; 8; 10; 11; 13; 14; 16; 19; 20]
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Тема 2. виникнення і розвиток соціології управління
Етапи розвитку соціального управління. Основні парадигми і тео-

ретичні підходи в соціології управління. Класична школа: наукове 
керування Ф. Тейлор, адміністративне керування А. Файоль, “школа 
людських стосунків” Є. Мейо. Теорія раціональної бюрократії М. Ве-
бер. Школа соціальних стосунків. Мотиваційні теорії. Системний та 
ситуаційний підходи. Аксіологічний підхід. Американська і японська 
системи управління. Школи соціального управління в Росії та Ук-
раїні. Сучасний етап розвитку соціології управління: школа “людсь-
ких ресурсів” в управлінні.

Література [2; 8; 11; 13; 14; 16; 20]

Тема 3. Технологія та механізми процесу соціального 
управління

Технології та механізми здійснення процесу управління соціаль-
ними угрупованнями. Компоненти процесу управління. Структура 
об’єкта управління, його соціальна природа. Структура управлінсь-
ких відносин. Суб’єкти та види управлінських відносин. Принципи 
діяльності суб’єкта управління. Функції соціального управління. Уп-
равлінська праця. Складові управління як системи.

Література [2; 8; 10; 12; 13; 16]

Змістовий модуль іі. соціологія управління як галузь наукового 
знання

Тема 4. соціологія управління як галузь наукового знання
Соціологія управління в системі соціологічного знання. Соціоло-

гія організацій і соціологія управління. Об’єкт і предмет соціології 
управління. Дискусія з предмету соціології управління. Структура 
і функції соціології управління. Методологія і методи соціології уп-
равління. Актуальні проблеми соціології управління.

Література [2; 5; 8; 10; 11–14; 16; 19; 20]

Тема 5. соціологія управління організаціями
Типи організацій. Формальні і неформальні структури в організа-

ції. Форми і методи соціально-управлінського впливу. Управління тру-
довими ресурсами. Керівництво організацією. Управлінська позиція 
керівника і її ефективність. Ділові й особистісні якості сучасного уп-
равлінця. Управління змінами в організації. Типи нововведень, стратегії 
інноваційного поводження. Моделі структурних змін в організаціях.

Література [2; 5; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20]
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Тема 6. Управління як соціальний інститут, його місце 
та роль у системі соціальних інститутів

Формування соціальних інститутів управління. Соціальна ієрар-
хія і структура влади. Структура і функції соціального інституту уп-
равління. Суспільство, держава і публічна влада. Управлінські еліти. 
Особливості і соціальна ефективність самоврядування, представни-
цького й адміністративного управління. Держава як суб’єкт і об’єкт 
управління. Специфіка державно-управлінських відносин у суспіль-
стві. Структура, функції і форми державного управління. Державні 
і муніципальні службовці як соціально-професійна група. Особли-
вості професійної діяльності службовців.

Література [1; 5; 10; 12; 13; 18; 19]

Тема 7. види управління суспільством
Специфіка реалізації функцій управління в різних професійних, 

національних структурах. Соціальне управління й економічна систе-
ма суспільства. Соціальне управління і ринок. Управління в політич-
ній сфері. Політичне управління: типи, структура, функції. Політичне 
управління і маніпулювання. Соціальне управління в сфері соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони здоров’я, дозвілля. Управлін-
ня соціально-демографічними процесами.

Література [1; 5; 12; 13; 16; 19]

Тема 8. Місце та роль соціальної інформації в управлінні
Інформація як система даних, необхідних для активного впливу 

на суспільство, що управляється, з метою його оптимізації. Соціоло-
гічна інформація, її роль у здійсненні процесу управління. 

Потреба в управлінській інформації, склад показників для со-
ціального управління, частота їх отримання, одиниці вимірювання. 
Управлінські вимоги до інформації: достовірність, змістовність, акту-
альність, доступність для сприймання управлінцями.

Корисність управлінської інформації як засіб впливу на зміну 
уявлень щодо існування соціального об’єкта, що управляється.

Література [11–13; 19; 20]

Тема 9. Управління як соціальний процес
Соціальний характер процесу управління. Планування як засіб 

забезпечення єдиного напряму зусиль усіх членів організації щодо 
досягнення спільної соціальної мети. Соціальна основа організації 
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спільної діяльності працівників. Розподіл ролевих функцій учасни-
ків спільної діяльності. Делегування обов’язків та повноважень як 
засіб виконання роботи за допомогою залучення інших осіб.

Соціальна сутність мотивації — створення у працівників внутріш-
ньої готовності до діяльності відповідно до обов’язків, що делегують-
ся, та виробленого плану. Мотивація як засіб задоволення своїх пот-
реб шляхом ефективної праці.

Соціальні функції контролю: впровадження стандартів, визначен-
ня досягнутого порівняно з очікуваними результатами, корекція відхи-
лень. Соціальні аспекти процесів прийняття рішень та комунікації.

Література [5; 11–14; 16; 18; 19]

Тема 10. Управління як маніпулювання
Управління, мотивація, маніпулювання. Поняття мотивації як 

функції управління. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Теорії 
потреб та очікувань. Модель Портера-Лоупера. Мотиви та стимули. 
Цілі, потреби та інтереси в управлінні. Цілі суспільні, корпоративні, 
ідейні, національні, групові, вітальні. Маніпулювання як реалізація 
інтересів. Ціннісна орієнтація управлінської діяльності. Види мані-
пулювання: економічні, політичні, бюрократичні, ідеологічні, психо-
логічні. Винагорода персоналу.

Література [5; 11–14; 16; 18; 19]

Тема 11. Управління за умов агресивного середовища
Середовище управління. Управлінський менталітет. Взаємозв’язок 

середовища управління з цілями управлінської діяльності. Поняття зов-
нішнього середовища управління. Інертне, оптимальне та агресивне се-
редовище управління. Соціофактори та засоби управління агресивним 
соціальним середовищем. Соціально-економічні фактори, що впливають 
на мотивацію праці: об’єктивні (загальні та специфічні) та суб’єктивні. 
Роль та значення фактора соціальної відповідальності суб’єкта та об’єкта 
управління. Адаптація до внутрішнього середовища.

Література [5; 11–14; 16; 18; 19]

Змістовий модуль ііі. соціально-прикладний
Тема 12. Управління як предмет соціологічного аналізу
Сутність соціального управління. Процес управління, функції 

управління. Соціальні планування, проектування, програмування. 
Управління і керівництво. Управління і менеджмент. Індивідуальне 
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управління та управління групою. Управлінська система, інститут 
управління. Цикл зміни управлінської системи. Сутність, типологія 
і структура влади. Системи влади: харизматична, традиційна, бюрок-
ратична. Формальний і неформальний авторитет. Керівництво і лі-
дерство.

Література [4–6; 11; 12; 14; 17–20]

Тема 13. соціологічні аспекти процесу управління
Планування управлінського процесу. Планування відповідно 

до цілей і стратегічне планування. Організація як функція управ-
ління. Типи управлінських рішень. Структура і процес ухвалення 
управлінського рішення. Моделі прийняття управлінських рішень. 
Психологічні аспекти ухвалення управлінського рішення. Процес 
управлінського контролю. Типи і методи управлінського контролю. 
Контроль виробництва й операцій. Контроль інформаційних систем.

Література [4; 12–14; 16; 19; 20]

Тема 14. соціологічні аспекти культури та етики управління
Управлінська етика і соціальна відповідальність. Культура управ-

ління, елементи і механізм функціонування. Типи культури управ-
ління. Організаційна культура. Етика управлінців.

Література [4; 13; 14; 19; 20]

Тема 15. Прикладні соціологічні дослідження управління
Методологічні основи проведення прикладного соціологічного 

дослідження проблем соціального управління. Методологічні основи 
соціологічного дослідження систем управління. Поняття та види со-
ціологічних досліджень процесів управління.

Спостереження, аналіз документів і опитування в дослідженні 
процесів управління.

Соціологічне моделювання й експеримент у дослідженні процесів 
управління. Соціально-психологічні методи в дослідженні процесів 
керування.

Література [4; 6; 14]

Тема 16. Державна і муніципальна служба як предмет 
соціологічного аналізу

Державні і муніципальні службовці як соціально-професійна група.
Особистість службовця і методи її вивчення. Оцінка діяльності й 

атестація державних і муніципальних службовців.
Література [3; 12; 16; 17]
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Тема 17. соціологічні дослідження влади та впливу в системі 
соціального управління

Керівництво та лідерство. Сутність і типологія соціального лі-
дерства. Два підходи до вивчення лідерства: дослідження лідерських 
якостей та вивчення ситуації, за якої діє лідер. Теорії лідерства Фед-
лера, Мітчела та Хаоса “Дорога — мета”, Бланшера, Врума, Журав-
льова. Поняття стилю керівництва. Фактори, що формують стиль 
керівництва. Характеристика стилів керівництва: авторитарний, 
демократичний, ліберальний. Вибір раціонального стилю роботи 
менеджера. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства. Джерело 
влади. Мистецтво використання влади.

Література [5; 11–14; 16; 18; 19]

ПиТання  Для  саМоконТРолю 

1. Соціологія управління як наука: об’єкт, предмет, функції.
2. Основні наукові категорії соціального управління.
3. Місце соціології управління в системі соціологічного знання.
4. Характеристика основних етапів розвитку соціології управління.
5. Проблеми наукової організації праці в концепції “наукового уп-

равління”.
6. Переваги і недоліки раціональної бюрократії.
7. Проблеми взаємин керівників і підлеглих у теорії “людських сто-

сунків”.
8. Предмет соціології управління.
9. Соціологія управління в системі соціологічного знання.

10. Влада, механізми її реалізації.
11. Авторитет, керівництво і лідерство.
12. Взаємодія формальних і неформальних структур у процесі уп-

равління.
13. Процес соціального управління: структура і функції.
14. Системи управлінської влади.
15. Планування процесу соціального управління.
16. Принципи побудови управлінського рішення.
17. Контроль як функція управління.
18. Стиль управління організацією.
19. Ефективність діяльності управління.
20. Управління змінами.
21. Соціальні інститути управління.
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22. Самоврядування, представницьке й адміністративне управління.
23. Держава як суб’єкт і об’єкт управління.
24. Характеристика соціально-професійної групи “державні служ-

бовці”.
25. Особливості соціального управління в економічній сфері життя 

суспільства.
26. Політичне управління.
27. Управління соціальною сферою життя суспільства.
28. Специфіка управління в різних соціальних структурах.
29. Культура сучасного управління.
30. Етика управлінців.
31. Соціологічні методи аналізу проблем управління.
32. Менеджмент як складова соціології управління.
33. Основні напрями досліджень соціології управління.
34. Основні функції та методи соціології управління.
35. Соціальний характер процесу управління.
36. Характеристика основних складових елементів соціального про-

цесу управління.
37. Головні соціальні регулятори в суспільстві, їх роль у механізмі со-

ціального управління.
38. Розподіл обов’язків та делегування повноважень як складові со-

ціального регулювання.
39. Взаємодія соціальних, економічних, політичних та духовних ме-

ханізмів управління в сучасному українському суспільстві.
40. Управлінські кадри: місце в соціально-професійній структурі та 

основні соціальні характеристики.
41. Специфіка мотиваційного процесу стимулювання та соціального 

контролю в управлінській діяльності.
42. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.
43. Використання соціологічних методів в управлінській діяльності.
44. Соціальне управління як предмет соціологічного дослідження.
45. Соціальне управління як регулятор соціальних відносин.
46. Соціальне управління: сутність та функції.
47. Соціальне управління: рівні та механізми реалізації.
48. Управління як соціальний інститут зберігання та розвитку сус-

пільства.
49. Управління як механізм узгодження соціальних інтересів ін-

дивідів, соціальних груп та колективів.
50. Управління як соціальні відносини.
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51. Виникнення та перші кроки соціології управління: “класична” 
теорія організації та управління.

52. Етапи розвитку соціології управління: школа “людських стосун-
ків” Є. Мейо.

53. “Емпірична” школа управління (П. Дракер).
54. Школа “соціальних систем” (Ч. Барнард).
55. Ситуаційний підхід до управління (М. П. Фоллет, Р. Стогдил).
56. Соціологія управління в системі соціологічного знання. 
57. Кадри управління. 
58. Соціологічний позитивізм О. Конта і Г. Спенсера та його вплив на 

становлення науки про управління. 
59. Вчення Є. Дюркгейма про розподіл суспільної праці та її значен-

ня для розуміння соціологічного контексту управління.
60. Концепція влади та бюрократії М. Вебера.
61. Сучасні концепції управління.
62. Розвиток теоретичних концепцій управління в працях радянських 

дослідників: О. Гастєва, П. Керженцева, М. Вітке, Р. Дунаєвського.
63. Виникнення та розвиток теорії управління: загальна характерис-

тика головних напрямів.
64. Класична школа управління.
65. Соціальний контроль: поняття, основні види, форми та методи 

організації, роль в управлінні.
66. Поняття соціального управління, його функції в життєдіяльності 

суспільства.
67. Суб’єкти та об’єкти соціального управління.
68. Відносини власності, управління та влади, їх взаємозв’язок та 

взаємозалежність.
69. Потреби, інтереси, цілі, стимули як основні категорії соціального 

управління.
70. Кооперація праці та історичні типи управління.
71. Соціальний порядок, соціальна організація та управління.
72. Діалектика управління та самоуправління.
73. Методи управління соціальними процесами.
74. Політичне управління: поняття, функції в життєдіяльності сус-

пільства.
75. Ефективність керівництва фірмою.
76. Методика діагностики та розвитку організаційної структури.
77. Організаційна патологія.
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78. Основні прикмети інновацій у галузі соціальної організації та уп-
равління.

79. Управління як соціальна технологія.
80. Підходи до проблем сучасного соціального розшарування.
81. Соціальні основи економічної діяльності.
82. Соціологія управління та інститут державної служби.
83. Соціальні технології.
84. Методи соціологічного управління.
85. Соціальна політика сучасної України.
86. Вимір соціальних настанов.
87. Динаміка соціальних систем.
88. Основні поняття соціології організації.
89. Влада та авторитет.
90. Суспільство та соціальні інститути.

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.

3. Виникнення та розвиток соціології управління.
4. “Класична” теорія організації та управління Ф. Тейлора.
5.  Концепція наукового управління Ф. Тейлора.
6. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера.
7. Теорія “людських стосунків” Є. 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).
13. Сучасна школа “людських ресурсів” управління.
14. Управління як різновид соціальних відносин та 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.
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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.
23. Тенденції розвитку соціально-професійної групи “державні і 

муніципальні службовці”.
24. Мотивація державних і муніципальних службовців.
25. Етичні аспекти діяльності державних і муніципальних службовців.
26. Формування управлінської культури в сучасній організації.
27. Особливості керування різними типами поселень.
28. Соціологія управління як наукова дисципліна, зв’язок її з іншими 

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

соціальних інститутів.
30. Управління як соціальний інститут зберігання та розвитку сус-

пільства.
31. Управління як соціальний інститут: структура та функції.
32. Управління як соціальний процес: характеристика основних 

складових елементів.
33. Соціальний характер розподілу ролевих функцій і делегування 

обов’язків та повноважень працівників.
34. Соціальні механізми управління. Головні соціальні регулятори в 

суспільстві.
35. Взаємозв’язок соціальних, економічних, політичних та духовних 

механізмів управління у сучасному українському суспільстві.
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