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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

– 4 

 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

нормативна  

Спеціальність:  

054 Соціологія 

 

Модулів – 4 Рік підготовки: 

3-й Змістових модулів –  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

презентація 

 

Семестр: 

5-й 

Загальна кількість 

годин - 120 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Семінарські 

  16 год. 

Самостійна робота 

 72 год. 

Індивідуальні завдання: 

  

 контрольні роботи  

 презентація, 

 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу:  

 теоретична – розглянути основні поняття та категорії соціології управління, вивчити 

особливості таких процесів, як планування організаційної діяльності, контролювання 

у процесі управління, прийняття управлінського рішення тощо;  

 теоретико-методологічна – сприяти розвитку пошукових здібностей студентів, їх 

креативності та можливостей самостійного здобуття знань, а також вміння 

представити ці знання в аудиторії; 

 виховна - сприяти розвитку творчих і комунікативних здібностей у студентів шляхом 

застосування інтерактивних методів навчання, зокрема залучення їх до групової 

роботи, дискусій, рольових ігор тощо. 

 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 основні положення концепцій соціології управління, зокрема школи наукового 

управління, школи поведінкових наук, адміністративного та ситуаційного підходів,  

 головні тези моделей лідерства, мотивації, прийняття рішень тощо, 

 найважливіші аспекти таких управлінських процесів, як планування, організації та 

контролювання діяльності,  

 особливості конфліктних ситуацій в організаціях та основні стилі залагодження 

конфліктів, 

 характерні риси формування іміджу організації, головні аспекти комунікації та 

співпраці з громадськістю, із засобами масової інформації.  

 

Студент повинен вміти:  

 проаналізувати і дослідити головні аспекти управлінської діяльності тієї чи іншої 

організації, процеси планування та контролювання цієї діяльності, мотивації та 

управління персоналом тощо,  

 скласти проект діяльності організації, сформувати бюджет цієї діяльності, 

розрахувати головні елементи менеджменту проекту.  

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Вибіркова навчальна дисципліна 

«Галузеві соціологічні теорії» є складовою циклу професійної підготовки фахівців із 

соціології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення соціології.  
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3. Програма навчальної дисципліни «Галузеві соціологічні теорії» 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
 

Лекція 1-2. Вступ. Управління як специфічний вид людської діяльності. (4 год.) 

 

 Об’єкт та предмет соціології управління. Основні категорії СУ.  

 Управління, менеджмент: тотожність чи відмінність понять. 

 Рівні і функції менеджменту. Особливості менеджерської діяльності.  

 Методи соціального управління. 

 Дисфункції управління в організаціях. 

 

Лекція 3. Теорії управління (2 год.) 

 Основні теорії (школи) менеджменту ХХ ст.: 

 класична теорія менеджменту; 

 поведінкова теорії менеджменту; 

 кількісна теорія менеджменту. 

 Сучасні підходи до управління: 

 системний підхід,  

 процесний (процесуальний) підхід,   

 ситуційний підхід. 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

 

Лекція 4. Планування та цілі організації (2 год.) 

 

 Цілі організації, їх завдання та види.  

 Головні види планів. 

 Специфіка стратегічного менеджменту. SWOT – аналіз. 
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Лекція 5. Мотивація в організаціях (2 год).  

 

 Поняття мотивації. Основні етапи процесу мотивації.  

 Моделі (теорії) мотивації.  

 Головні моделі процесів мотивації.  

 

 

Лекція 6. Організація діяльності організацій (2 год.) 

 

 Елементи організаційної структури.  

 Основні фактори побудови організації.  

 Бюрократична модель проекту організації. 

 Головні форми проектування організації.  

 Організаційні зміни та інновації.  

 

 

Лекція 7. Контроль у процесі управління (2 год). 

 

 Природа контролю в організаціях. Етапи здійснення контролю.  

 Головні види контролю.  

 Керування контролем в організаціях. Опір контролю.  

 

 

Лекція 8. Підведення підсумків. Контрольна робота (2 год). 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ. 

 

Лекція 9. Лідерство в організаціях (2 год). 

 Відмінності статусів менеджера та лідера. 

 Основні вміння лідерів.  

 Джерела влади. Види влади.  

 Головні теорії лідерства. 

 традиційні моделі лідерства, 

 моделі ймовірності.  
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Лекція 10. Ухвалення управлінського рішення (2 год). 

 

 Принципи та правила прийняття рішень. 

 Основні підходи до прийняття рішень. 

 Специфіка впровадження рішення.  

 

 

Лекція 11. Організаційна культура (2 год).  

 

 Поняття організаційної культури.  

 Основні елементи організаційної культури.  

 Типи культур в організаціях.  

 Процес формування організаційної культури.  

 Особливості керування культурою організацій: збереження і зміни.  

 Соціальна адаптація в організаціях.  

 

 

Лекція 12. Комунікація в організаціях (2 год). 

 

 Поняття комунікції. 

 Типологізація комунікації. 

 Учасники комунікаційного процесу.  

 Особливості невербальної комунікації.  

 Віртуальна комунікація.  

 

 

Лекція 13. Управління конфліктами в організаціях (2 год).  

 

 Конфлікти у процесі управління: 

 Поняття конфлікту. 

 Форми конфлікту. 

 Етапи конфлікту.  

 Рівні конфлікту. 

 Залагодження конфлікту: основні стилі. 

 Переговори як спосіб вирішення конфлікту. Посередництво. 

 Маніпулювання у процесі управління.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 
 

 

Лекція 14. Управління людськими ресурсами (2 год) 

 

 Особливості менеджменту людських ресурсів. 

 Залучення людських ресурсів. Процес набору і відбору людських ресурсів (головні 

джерела і методи відбору). 

 Розвиток та утримання людських ресурсів. Методи розвитку та спроби утримання 

людських ресурсів. 

 Специфіка трудових стосунків. 

 

 

Лекція 15. Формування іміджу організації (2 год).  

 

 Зв’язки з громадськістю в системі управління: 

 Важливість PR-діяльності організації.  

 Вплив на цільову аудиторію.  

 Характеристика PR-менеджера.  

 Головні етапи PR-діяльності організації. 

 Стандарти “інформаційного продукту”.   

 Робота із ЗМІ: 

 Особливості співпраці з пресою. 

 Прес-пакет.  

 Прес-реліз.  

 Факт-лист. 

 Прес-конференція.  

 Прес-тур. 

 Специфіка медіа-технік: інтерв’ю, експертна стаття, фотофакт. 

 Особливості публічного виступу.  

 

 

Лекція 16. Підведення підсумків. Контрольна робота (2 год). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 
  

тема 

Кількість годин 

лекції семінари самостійна 

робота 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

1. Вступ. Управління як специфічний вид 

людської діяльності. 

4 2  

2. Теорії управління.  2 2  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

3. Планування і стратегічний менеджмент 

 

2  6,5 

4. Мотивація в процесі управління 2 2 6,5 

5.  Організація діяльності. 2  6,5 

6. Контролювання в процесі управління 2 2 6,5 

7.  Підведення підсумків. Контрольна робота 2   

 

       ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ. 

 

8. Лідерство в організаціях  2 2 6,5 

9. Ухвалення управлінського рішення.  2  6,5 

10. Організаційна культура. 2  6,5 

11. Комунікація в процесі управління.  2 2 6,5 

12. Конфлікти у процесі управління. Стратегія 

ведення переговорів. 

2 2 6,5 

       

       ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

13.  Управління людськими ресурсами.  2 2 6,5 

14.  Управління поза межами організації. Зв’язки з 

громадськістю, із ЗМІ. 

2  6,5 
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15. Підведення підсумків. Контрольна робота 2   

 Разом: 32 16 72 

48 

 Разом за цілий курс: 120 
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4.1. Теми лекційних занять 

 

 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

1. Вступ. Управління як специфічний вид людської діяльності. 

 

4 

2. Теорії управління.  

 

2 

                                                                                                                 Разом: 6 

 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

3. Планування і стратегічний менеджмент 

 

2 

4. Мотивація в процесі управління 2 

5. Організація діяльності. 2 

6. Контролювання в процесі управління 

 

2 

7. Підведення підсумків. Контрольна робота 2 

                                                                                                                 Разом: 10 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

8. Лідерство в організаціях  2 

9. Ухвалення управлінського рішення.  2 

10. Організаційна культура. 2 

11. Комунікація в процесі управління.  2 

12. Конфлікти у процесі управління. Стратегія ведення переговорів. 2 

                                                                                                                 Разом: 10 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

13. Управління людськими ресурсами.  2 

14. Управління поза межами організації. Зв’язки з громадськістю, із 

ЗМІ. 

2 

15.  Підведення підсумків. Контрольна робота 2 

                                                                                                                 Разом: 6 

                                                                                                           ВСЬОГО: 32 
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5. Теми семінарських занять 

 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

1. Особливості професії “менеджер” 

 

2 

2. Головні теорії управління: переваги та недоліки 

 

2 

                                                                                                                 Разом: 4 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

3. Основні моделі мотивації 

 

2 

4. Основні види контролю в організаціях 

 

2 

                                                                                                                 Разом: 4 

 

      ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ. 

 

5. Головні теорії лідерства 

 

2 

6. Типологізація комунікативної діяльності в організаціях 

 

2 

7. Процес залагодження конфліктів в організаціях 

 

2 

                                                                                                                 Разом: 6 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

8. Особливості залучення персоналу до організації 

 

2 

                                                                                                                 Разом: 2 

                                                                                                           ВСЬОГО: 16 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  

 

Семінарське заняття 1. Особливості професії “менеджер” (2 год.)  

1. Основні характеристики фаху менеджера (управлінця). 

2. Класифікація менеджерів.  

3. Головні ролі або функції менеджера. 

4. Навики і вміння менеджера.  

5. Етичні особливості менеджерської професії. 

6. Практикум: попит і пропозиція управлінських навиків в Україні.  

 

Семінарське заняття 2. Головні теорії управління: переваги та недоліки (2 год.) 

1. Школа наукового управління. 

2. Адміністративний підхід до управління. 

3. Концепція бюрократії М. Вебера. 

4. Школа людських відносин. 

5. Теоретичний та операційний менеджмент. 

6. Системний підхід до управління. 

7. Процесуальний підхід до управління. 

8. Ситуаційний підхід до управління. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

 

Семінарське заняття 3. Основні моделі мотивації (2 год).  

 

1. модель ієрархії потреб (Маслоу), 

2. модель ІПЗ (Алдерфер), 

3. модель мотивації досягнень (МакКлеланд), 

4. модель мотиватор-гігієна (Герцберг).  

5. модель очікування, 

6. модель рівності. 
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Семінарське заняття 4. Основні види контролю в організаціях (2 год). 

 

1. Операційний контроль. 

2. Фінансовий контроль. 

3. Структурний контроль. 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Семінарське заняття 5.  Головні теорії лідерства (2 год).  

 

1. традиційні моделі лідерства: 

a. модель рис, 

b. модель поведінки. 

2. моделі ймовірності або ситуаційні моделі:  

a. імовірнісна модель Філдера або теорія найменш привабливого 

співробітника, 

b. ситуаційна модель Герсі і Бленчерда, 

c. модель шлях-ціль Гауза, 

d. модель лідерства Врума-Яго (Врума-Єттона_Яго).  

 

Семінарське заняття 6. Типологізація комунікативної діяльності в організаціях (2 год). 

 

1. Офіційна (формальна) комунікація.  

2. Неформальна комунікація.  

3. Вербальна комунікація.  

4. Невербальна комунікація. 

5. Віртуальна комунікація. 

 

Семінарське заняття 7. Процес залагодження конфліктів в організаціях (2 год).  

 

1. Основні стилі залагодження конфліктів. 

2. Переговори.  

3. Посередництво.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

Семінарське заняття 8. Особливості залучення персоналу до організації (2 год). 

 

1. Джерела людських ресурсів. 

2. Методи відбору людських ресурсів. 

3. Етапи відбору людських ресурсів.  



 17 

6. Самостійна робота 

 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2.  

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

1. Планування і стратегічний менеджмент 

 

6,5 

2. Мотивація в процесі управління 6,5 

3. Організація діяльності. 6,5 

4. Контролювання в процесі управління 

 

6,5 

 Разом 26 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ  

 

5. Лідерство в організаціях  6,5 

6. Ухвалення управлінського рішення.  6,5 

7. Організаційна культура. 6,5 

8. Комунікація в процесі управління.  6,5 

9. Конфлікти у процесі управління. Стратегія ведення 

переговорів. 

6,5 

 Разом 32,5 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

10. Управління людськими ресурсами.  6,5 

11. Управління поза межами організації. Зв’язки з громадськістю, 

із ЗМІ. 

6,5 

 Разом 13 

 Усього 72 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2.  

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 4 (6,5 год) 

 Складіть список джерел з яких ви отримаєте інформацію про сильні та слабкі сторони 

організації, можливості й перешкоди.  

 Упорядкуйте джерела за їхньою надійністю 

 Упорядкуйте джерела за складністю їх отримання 

 Наскільки це конфiденційна інформація? 

 Чи і як відбувається процес планування (стратегічного, тактичного, оперативного) в 

організації, роботу якої ви аналізуєте? 

 Робота в групах: зробіть SWOT-аналіз кафедри, факультету, університету. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 5 (6,5 год) 

 Опишіть моделі мотивації та систему винагород, що діють в організації, яку ви 

аналізуєте. В чому їх переваги та недоліки?  

 Запропонуйте свою модель мотивації її працівників. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 6 (6,5 год) 

 Опишіть організацію діяльності у досліджуваній вами інституції. Опишіть недоліки та 

переваги.  

 Запропонуйте свій проект змін в організації. Визначте найімовірніші причини опору 

працівників цим змінам. Як ви повідомлятимете працівників про зміни? 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 7 (6,5 год) 

 Опишіть як функціонує операційний, фінансовий та структурний контроль, а також 

керування контролем у організації, що досліджується. Які ви бачите недоліки та 

переваги?  

 Запропонуйте свої зміни у процесі контролю.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 8 (6,5 год) 

 Складіть образ керівника будь-якої інституції чи організації гуманітарного 

спрямування. До якої з окреслених теорій управління він/вона є найближчим? 

 Порівняйте образи керівників відповідно до  кожної з розглянутих теорій. Що їх 

відрізняє, а що між ними подібного?   

 

Завдання для самостійної роботи до теми 9 (6,5 год) 

 Які основні рішення приймаються в організації яку ви аналізуєте?  

 На аркуші паперу складіть список усіх видів інформації, які необхідно мати керівнику 

організації (яку ви аналізуєте) для ухвалення рішень. Коло кожного джерела 

інформації зазначте чи він маже її отримати, у якій формі, яка надійність цієї 

інформації та інші характеристики. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 10 (6,5 год) 

 Опишіть основні елементи організаційної культури вашої організації. 

 Порівняйте формальну та неформальну атмосферу в організації. Які правила 

відіграють найбільш вагому роль у формуванні цієї атмосфери?  

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 11 (6,5 год) 

 Проаналізуйте основні канали комунікації в обраній Вами організації. Які з них є 

основними? Які додатковими? 

 Вивчіть комунікацію в організації на формальному та неформальному рівнях. 

 Чи використовується віртуальна комунікація в організації?   

 

Завдання для самостійної роботи до теми 12 (6,5 год) 

 Проаналізуйте рівень конфліктних ситуацій в обраній Вами організації? З яких 

причин найчастіше виникають конфлікти? 

 Які способи залагодження конфліктів застосовуються в цій організації? Які є 

найбільш ефективними? Чому?  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 13 (6,5 год) 

 В Інтернеті чи в друкованих матеріалах (газети, рекламні матеріали) знайдіть кілька 

оголошень про навчання і прийом на роботу керівників/менеджерів. Порівняйте 

знання і навички, які пропонує навчальний заклад і вимоги прийому на роботу. 

Складіть портрет менеджера. 

 Які з вимог сучасного менеджменту, на вашу думку, найбільше впливатимуть на вас і 

вашу кар’єру? Які менше? 

 Опишіть організацію управління трудовими ресурсами в інституції, яку ви аналізуєте 

(опишіть процес набору і відбору, процес розвитку людських ресурсів, роль оплати 

праці та різного роду доплат, рівень диверсифікації та її вплив, як функціонує 

профспілка). 

 

Завдання для самостійної роботи до тем 14 (6,5 год) 

 Напишіть прес-реліз для повідомлення тієї чи іншої новини. 

 Напишіть факт-лист організації.  
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7. Методи навчання і контролю 

 

Умови складання іспиту.  Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-

рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з 

рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка 

знань студентів з курсу визначається за сумою балів, отриманих студентами на семінарських 

заняттях, за інші види контролю та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 

50 балів за іспит. 

 

7.1. Поточний контроль знань. 

 

 Курс передбачає лекції, в яких систематичний виклад матеріалу викладачем 

поєднуватиметься з заохоченням студентів до обговорення цього матеріалу і дискусій. 

Крім викладу матеріалу, більшість занять включатимуть практичні вправи.  

 Семінарські заняття, заплановані в рамках курсу, будуть проведені за допомогою 

інтерактивних методів навчання. Максимальна оцінка за активність на кожному 

семінарі впродовж року – 5 балів. Відвідування та активна участь студентів у роботі 

семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання 

знань студентів на семінарському занятті проводиться за 5-ти бальною системою  

o На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом 

виставлення балів від «1» до «5». 

o Доповнення та учать у дискусії (які не дотягують до максимального 

балу) буде оцінюватися додатковими позначками«+», які в кінці 

семестру будуть підсумовані і виставлені як окрема оцінка. 

o  Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на 

занятті через непідготовленість або через відсутність на занятті без 

поважної причини (якщо кількість пропущених семінарів перевищує 4 

заняття, то студент не допускається до іспиту), що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру.  

o За роботу на семінарських заняттях (крім колективних оцінок за 

практичну роботу) кожен студент повинен отримати не менше 3 

індивідуальних оцінок. Якщо результативних оцінок буде менше, ніж 3, 

то їх доповнять позначення «0». 
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 В межах курсу передбачено презентацію студентами певної соціо-гуманітарної 

організації, зокрема специфіки процесів управління в цій організації – 5 балів (ці бали 

при підрахунку будуть включені до загальної суми балів за роботу студента під час 

семестру та враховуватимуться при визначенні середнього арифметичного оцінки). 

Презентація може стосуватися будь-якої з тем, зазначених у програмі курсу. 

Презентації заплановано в кінці 2 та 4 модулів, при чому обрана тема презентації 

повинна бути логічно включена до завершення кожного з модулів.  

 У рамках курсу, в кінці 2 та 4 модулів, заплановано проведення 2 контрольних робіт 

– кожна з яких буде оцінена в 5 балів (ці бали при підрахунку будуть включені до 

загальної суми балів за роботу студента під час семестру та враховуватимуться при 

визначенні середнього арифметичного оцінки).  

Підсумкова кількість балів за роботу студента в семестрі визначається як сума балів, 

отримана впродовж навчального семестру (за участь у семінарських заняттях, проведення 

індивідуальної презентації та написання 2 контрольних робіт), поділена на кількість оцінок і 

помножена на 10. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше 21 

бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу 

складати екзамен за талоном № 2. 

 

 

7.2. Іспит. 

 

Іспит, згідно з рішенням Вченої ради факультету, проводиться у письмовій формі, з 

наступним обговоренням, за участю викладачів, які вели семінарські заняття.   

Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет складається з 5 питань (по 

10 балів кожне), де враховуватиметься розуміння управлінських процесів, уміння їх 

критично осмислювати та логічно і грамотно викладати.  

 

Перелік запитань на іспит  

1. Управління як специфічний вид людської діяльності.  

2. Поняття соціології управління, об’єкт і предмет.  

3. Головні категорії соціології управління: менеджмент, управління, лідерство.  

4. Особливості соціального управління.  
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5. Функції та методи соціального управління.  

6. Специфіка менеджменту в українських умовах. 

7. Основні характеристики фаху менеджера (управлінця). 

8. Класифікація менеджерів: рівні та категорії.  

9. Головні функції менеджера. 

10. Навики і вміння менеджера.  

11. Етичні особливості професії менеджера. 

12. Основні школи теорії управління. 

13. Головні підходи у теорії управління: системний, процесний, ситуаційний.  

14. Класична теорія менеджменту.  

15. Поведінкова теорія менеджменту.  

16. Кількісна теорія менеджменту.  

17. Школа наукового управління. 

18. Адміністративний підхід до управління. 

19. Концепція бюрократії М. Вебера. 

20. Школа людських відносин. 

21. Теоретичний та операційний менеджмент. 

22. Особливості планування в організаціях.  

23. Класифікація цілей у процесі управління.  

24. Види планів. 

25. Стратегічний менеджмент в організаціях.  

26. SWOT-аналіз.  

27. Підготовка проекту: основні вимоги, структура. 

28. Структура заявки на отримання фінансування проекту.  

29. Специфіка формулювання проблеми, мети та завдань проекту.  

30. Формування бюджету організації: основні вимоги, статті витрат.  

31. Написання анотації до проекту. 

32. Процес менеджменту проекту.  

33. Визначення успішності реалізації проекту: моніторинг та оцінка.  

34. Ухвалення управлінського рішення. 

35. Умови ухвалення рішення. 

36. Принципи та правила прийняття рішення.  

37. Етапи ухвалення рішення. 

38. Моделі ухвалення управлінського рішення.  

39. Класична (раціональна) модель ухвалення рішення. 

40. Адміністративна модель ухвалення рішення (модель обмеженої раціональності).   



 24 

41. Групове ухвалення рішень. 

42. Особливості впровадження рішення.  

43. Особа лідера в організації. 

44. Головні вміння лідерів.   

45. Основні джерела влади в організаціях. 

46. Основні моделі лідерства.  

47. Модель рис та модель поведінки як традиційні моделі лідерства.  

48. Моделі ймовірності або ситуаційні моделі лідерства.   

49. Основні моделі лідерства: ймовірнісна модель Філдера або теорія найменш привабливого 

співробітника. 

50. Основні моделі лідерства: ситуаційна модель Герсі і Бленчерда. 

51. Основні моделі лідерства: модель шлях-ціль Гауза. 

52. Основні моделі лідерства: модель лідерства Врума-Яго (Врума-Єттона_Яго).  

53. Структура та проектування організації.  

54. Елементи організаційної структури.  

55. Головні фактори побудови організації. 

56. Специфіка середовища організації. Основні типи середовищ. 

57. Стратегічні моделі у процесі управління.  

58. Технологічні фактори у процесі управління.  

59. Бюрократична модель проекту організації. 

60. Головні форми проектування організації. 

61. Особливості запровадження організаційних змін. 

62. Процес здійснення організаційних інновацій.  

63. Управління людськими ресурсами в організаціях. 

64. Залучення людських ресурсів до організації.  

65. Розвиток та утримання людських ресурсів.  

66. Особливості трудових стосунків.  

67. Мотивація у процесі управління. 

68. Поняття мотивації, основні труднощі процесу мотивації. 

69. Головні етапи мотивації. 

70. Основні моделі мотивації. 

71. Модель очікування та модель рівності як основні моделі процесів мотивації.  

72. Типи працівників організації згідно з особливостями мотивації.  

73. Моделі мотивації: модель ієрархії потреб (Маслоу). 

74. Моделі мотивації: модель ІПЗ (Алдерфер). 

75. Моделі мотивації: модель мотивації досягнень (МакКленанд). 
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76. Моделі мотивації: модель мотиватор-гігієна (Герцберг).  

77. Організаційна культура у процесі управління. 

78. Основні елементи організаційної культури.  

79. Типи культур організації.  

80. Процес формування організаційної культури.  

81. Особливості керування культурою організацій: збереження і зміни.  

82. Соціальна адаптація в організаціях.  

83. Поняття комунікції. 

84. Типологізація комунікації. 

85. Учасники комунікаційного процесу.  

86. Особливості невербальної комунікації.  

87. Віртуальна комунікація.  

88. Особливості контролю у процесі управління. 

89. Операційний контроль. 

90. Фінансовий контроль. 

91. Структурний контроль. 

92. Керування контролем в організаціях.  

93. Конфлікти у процесі управління. 

94. Поняття конфлікту. Різновиди поглядів на конфлікт.  

95. Класифікація конфліктів. 

96. Форми конфлікту. 

97. Рівні конфлікту. 

98. Стадії конфлікту. 

99. Основні стилі залагодження конфлікту. 

100. Переговори як спосіб вирішення конфлікту. Основні типи переговорів. 

101. Посередництво при вирішення конфлікту.  

102. Маніпулювання у процесі управління.  

103. Зв’язки з громадськістю у процесі управління.  

104. Формування іміджу організації.  

105. Характеристика PR-менеджера.  

106. Головні етапи PR-діяльності організації. 

107. Співпраця з засобами масової інформації.  

108. Формування документів для із ЗМІ:  прес-пакет. 

109. Написання прес-релізу та факт-листа. 

110. Проведення прес-конференціі та прес-туру. 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

 

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях  

 

  

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Участь в семінарських заняттях 5 балів х 

кількість 

занять 

 

2. Презентація  5 балів 

 

3. Контрольні роботи 5 + 5 балів 

 

          РАЗОМ протягом семестру                                         50 балів 

          Оцінка за іспит                                                              50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                                   100 балів 

 

 

 
 

Шкала перерахування оцінок 

 

 

Оцінка в балах  Оцінка за іспит  Код оцінки  Оцінка за 

шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно 5 А 

81 – 89 дуже добре 4 В 

71 – 80 добре С 

61 – 70 задовільно 3 D 

51 – 60 достатньо Е 

21 – 50 допускається до здачі іспиту 

до 20 незадовільно (оцінка 

автоматично виставляється 

у відомість) 

 

2 

 

FX 

Сума балів після здачі по 

талону №1, 2 (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

FХ 

Сума балів після здачі по 

талону «К» (0-50) 

 

незадовільно 

 

2 

 

F 
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