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Назва  дисципліни: Соціологія організацій 

Семестр: 6-й  

Спеціальність: 054 Соціологія 

Спеціалізація: Прикладна соціологія 

 

Загальна кількість годин - 105 (кредитів ЄКТС – 3,5); 

  аудиторні години - 64 (лекції - 32 ,  семінарські - 32) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів із соціологією організацій 

як спеціальною соціологічною теорією та орієнтована на формування у студентів третього 

курсу спеціальності «Соціологія»  цілісного уявлення про соціальну організацію, що 

передбачає опанування теоретичних знань про сутність соціальної організації, її основні 

компоненти та взаємозв’язки між ними; про особливості організаційних взаємодій, 

механізми функціонування та розвитку організації. 

 

Навчальна дисципліна складається з 2-х тематичних блоків: 1) Теоретичні основи 

соціології організацій. 2) Особистість та організація. 

 

У результаті опанування цієї дисципліни студенти  ознайомляться з: базовими 

соціологічними поняттями та теоріями у контексті соціології організацій; предметним полем 

цього дискурсу; основними теоретичними напрямками західної соціології організацій; 

сутністю соціальної організації як системи, її ознаками, рисами, функціями та специфічними 

особливостями, критеріями типології організацій; особливостями використання технологій 

ділової комунікації; стратегіями й тактики конфліктної взаємодії, альтернативними 

підходами до вирішення конфліктів. 

 

Результати навчання: 

 

знати: основні поняття соціології організацій; класичні й сучасні концепції та 

підходи, що використовуються в соціології організацій; закономірності виникнення, 

функціонування та розвитку організацій; специфіку соціальної організації як соціальної 

групи; внутрішнє та зовнішнє середовище організації; методологічні основи дослідження 

базових організаційних процесів; особливості організаційної поведінки й організаційної 

культури. 

вміти: оперувати ключовими поняттями та термінами в контексті соціології 

організацій; аналізувати діяльність різних типів соціальних організацій; розпізнавати та 

діагностувати типові організаційні проблеми, виявляти структурні протиріччя; ефективно 

розподіляти службові обов’язки та налагоджувати систему комунікації на мікро- та 

макрорівні організації; володіти методами конструктивного вирішення конфліктів, що 

виникають у межах організації; використовувати навики фундаментальних соціологічних 

знань і дослідницьких методик у практиці управління організацією.  

 

Форма  звітності: іспит 
 

Мова навчання:              українська   

 

Робоча  програма  дисципліни: https://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiia-orhanizatsiy 

                                                                                          (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 

https://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiia-orhanizatsiy
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