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1. Мета дисципліни - формування в студентів міцних знань з соціології організаційної 
взаємодії, а також набуття ними відповідних умінь і навичок застосування отриманих знань у 
практичній діяльності соціальних організацій в різних сферах суспільного життя.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1) знати ключові засади загальної соціології, соціології організацій та управління, теорії 
соціальних технологій;

2) володіти навичками проектування соціологічних досліджень та використання емпіричних 
методів соціологічного обстеження соціальних об’єктів , явищ і процесів.

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціологія організаційних взаємодій» 
входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 
«соціологія», освітньої програми «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку 
навчальних «Соціологія трудових відносин» і передбачає вивчення наукового статусу 
соціологічної теорії, організаційної взаємодії, понятійно-категоріального апарату, генезису, 
змісту, предметної сфери, структури та функцій даної галузі соціологічного знання. У перебігу 
викладання даного курсу передбачено розгляд організаційної взаємодії, як важливого 
системного інструмен ту упорядкування суспільного життя, а також як технології управління 
соціальними обІєктами і процесами в сучасному суспільстві.

У межах вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок 
роботи з сучасною науковою і спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, 
оцінювання пізнавальних можливостей різних концепцій теорії соціальної взаємодії, а також 
здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та інтими інноваційними 

’засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних змін і 
глобальних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового 
рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців соціології у процесі соціологічного 
вимірювання впливу організаційно-управлінських чинників на функціонування та розвиток 
сучасного суспільства.

Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: 
частинні «Вступ до соціології організаційної взаємодії»: частина 2 «Механізми формування та 
відтворення організаційної взаємодії в сучасному соціумі».
4. Завдання (навчальні цілі):

- надання студентам міцних знань про науковий статус, зміст, предметну сферу, структуру, 
функції, основні категорії, закономірності та концептуальні засади соціології 
організаційної взаємодії, а також про основні напрями подальшого розвитку цієї галузевої 
теорії та її ролі в системі сучасного соціологічного знання;

- набуття студентами відповідніше умінь і навичок використання соціологічного підходу до 
вивчення ролі організаційно-управлінських явищ і процесів у розвитку суспільного буття, а 
'також виявлення ролі механізмів організаційної взаємодії щодо впорядкування сучасного 
соціуму та їх впливу на динаміку демократичних перетворень іранзитивного суспільства:

- розширення в студентів наукового кругозору щодо характеру та особливостей 
використання механізмів та технологій організаційної взаємодії як інструментального 
чинника формування сталого функціонування та забезпечення динамічного розвитку 
сучасного суспільства.

Цс спрямовано на формування наступних компетентностей:
- ФК49. Вміння регулювати ірудові конфлікти (індивідуальні та колективні).

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання:

(1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;
4) автономність та відповідальність

Форми 
викладання та 

навчання

Методи оцінки та 
пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток V 
підсумковій 

оцінці 
дисципліниКод Резул ьта т навчання

1.1 Знати науковий статус, генезис, ключові 
концепції, структуру, функції та основні 
категорії соціології організаційної взаємодії, її 
місце в системі сучасного соціологічного знання

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 

контрольна робота 10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:

1.2 Знати зміст, структуру, форми й типи 
організаційної взаємодії, а також механізми 
формування , відтворення та оцінювання її 
ефективності на різних рівнях організації, 
суспільного життя

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 20

2.1 Вміти аналізувати організаційну взаємодію в 
сучасному соціумі, визначати її механізми й 
можливості щодо забезпечення 
функціонування та розвитку суспільства

лекції, практичні 
заняггя, 

самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 10

2.2 Вміти визначати головні проблеми 
функціонування та тенденції розвитку 
організаційної взаємодії в системах управління 
на різних рівнях організації суспільства

лекції, практичні 
заняття, 

самості йна робота

усна відповідь*, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 10

3 Вміти організовувати і презентувати 
індивідуальний науково-дослідний проект щодо 
аналізу різних форм організаційної взаємодії в 
системах менеджменту сучасного суспільства

самостійна робота, 
науково- 

дослідни й проект

тематична доповідь, 
презентація 

результатів науково- 
дослідного проекту

20

4 Вміти самостійно здійснювати аналітичну, 
пошукову та дослідну діяльність суб’єктів 
організаційної взаємодії в сучасних умовах

практичні заняття, 
дослідні завдання, 
самостійна робота

тематична 
доповідь, науково- 
дослідний проект

ЗО

7. Схема формування оцінки.

~ ___ ^Результати навчання дисципліни (код)
11 рої рамні результати на вчаншГ(назви)—-------------— 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

ГІРН 53. Виявляти та аналізувати форми взаємодії між роботодавцями 
та Найманими працівниками, відношення до прані в умовах 
глобалізації та пос гмодерного капіталізму.

+ + + + +

ПРИ 55. Регулювати трудові конфлікти (індивідуальні та колективні) + +’ + + + +

7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:

1. оцінювання активної роботи студентів під час проведення практичних, занять (усна 
відповідь, тематична доповідь, дослідні завдання) (РН1; РІ12 ; Р1 ІЗ; РІІ 4)-60/ 36 балів;

2. виконання двох контрольних робіт (РН1; РН2; РНЗ;.РН4) - 20/12 балів (2 роботи, по 10 
максимальних або 6 мінімальних балів за кожну);

3. виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного проекту (РНЗ; 
РН4)-20/12 балів

- підсумкове оцінювання: здійснюється у формі заліку - як сумарного результату накопичених 
студентом балів протягом усього семестру; якщо протягом семестру студені набрав менше ніж 60 
балів, зо він додатково виконує комплексну письмову (реферативну) роботу, яка за змістом і обсягом 
відповідає кількості неопрацьованих ним тем навчальної дисципліни.

7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їх реального проведення, а бали накопичуються 

студентами протягом усього семестру.
2. Контрольна робота 1 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття 

після вивчення тем 1-5.
3. Контрольна робота 2 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття 

після вивчення тем 6-10.
4. Індивідуальний науково-дослідний проект виконується кожним студентом у межах 

самостійної роботи на протязі усього семестру та презентується ним персонально під час 
проведення 2-х останніх практичних занять за графіком навчального процесу.

7.3 Пікала від но відносг іоц інок:
Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять

№ 
з/п Назва частин і тем

Кількість годин:

Лекції Практичні 
заняття

Самостійна 
робота

1. Вступ до соціології організаційної взаємодії
1 Науковий статус, предметне поле та функції 

соціології організаційної взаємодії
2 2 6

2 Концептуальна еволюція організаційної 
взаємодії в теоретичній соціології

2 2 6

3 Основні закони, принципи та методи 
соціології організаційної взаємодії

4 4 6

4 Зміст і типологічні особливості 
організаційної взаємодії в системах 
соціального управління

2 4 6

5 Соціологічні парадигми аналізу 
організаційної взаємодії в сучасному 
суспільстві

2 2 6

Контрольна робота 1 2 • -
2. Механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в сучасному соціумі

6 Системи соціального управління як 
інструмен т впорядкування організаційної 
взаємодії

2 2 6

7 Механізми формування та відтворення 
організаційної взаємодії в сучасному 
суспільстві

2 4 6

8 Характер організаційної взаємодії в 
системах тоталітарного та автори гарного 
управління

4'. 4 ■ 6

9 Фомування організаційної взаємодії в 
системах управління демократичного типу

. 4 4 6

10 Критерії ефективності • організаційної 
взаємодії в системах управління сучасного 
суспільства

2 7 6

Контрольна робота 2 2 -
1 Всього 26 34 60

Загальний обсяг дисципліни - 120 годин, в тому числі:
лекції- 26 годин;
практичні заняття-34 години;
самостійна робота - 60 годин.

9. Рекомендовані джерела:
Основні (базові):

1. Бабосов Е.М. Социология управления. Учеб, пособие ./Е.И.Бабосов.-Минск:Тетра- 
Системс, 2006,- 288с. (С. 5-15; 37-78; 79-94; 129-143;251-271)

2. Балашов А.П. Теория организации: Учебное пособие/А.П.Балашов,- М.: ИНФРА-М, 2017,-
208 с. (С. 6-17; 21 -38; 39-52; 79-87; 91-102; 126-149)

3. Граждан В.Д.Социология управления : Учебник /В.Д. Граждан ,-М.: Изд-во Юрайт, 2016.-
, 607 с. (С. 43-68; 71-92; 188-207; 262- 293; 370-383; 557-570)

4. Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций /Б.З.Мильнер,- М.:ИНФРА-М,,1999,- 336с: 
(С. 12-58; 59-124; 125-178; 272-318)

5. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навчальний посібник /Г.Л.Монастирський,- К.: 
Знання, 2008.-319с. (С. 9-53; 117-168; 169-186; 203-224; 225-258)

6. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие /Э.А.Смирнов.-М.:Аудит, 
ЮНИТИ, 1998.-375с. (С. 5-74; 75-134; 135-244; 245-298;299-322)

7. Туленков М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії: підручник /М.В.Туленков.- 
КЛПКДСЗУ,2011.-456с. (С. 10-82; 127-144; 145-194; 198-254; 258-324; 344-365; 381-400)

8. Хоронжий А Г. Соціальне управління: Курс лекцій /А.Г.Хоронжий.- Львів;Магнолія, 
. 2013.-290с. .(С. 11-24; 28-38; 4'1-48; 88-100; 103-123; 175-180; 199-206)

9. Чайка Г.Л. Ефективність в управлінні: навчальний посібник /Г.Л.Чайка, О.Г.Чайка.-К.:
. Знання, 2018.-334С. (С. 9-30; 197-230; 231-236; 250-261; 288-294)

10. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь /В.В.Щербина.-М.: ИНФРА-М- 
НОРМА. 2001.-264С. (С. 62-85; 89-98; 102-111:112- 142; 155-167; 170-175; 1880-199)

Додаткові:
1. Аверин Ю.П. Люди управляют людьми: модель социологического анализа/ Ю.П.Аверин,- 

М.: Изд-во МГУ, 1996.-328с.
2. Андруник А.П. Технологии эффективного менеджмента [Электр. Ресурс]: учебное 

пособие/ А.П. Андруйик.-Пермь:»Кунгурская типография», 2015.-362с.
3. Атаманчук Г.В. Управлсние-социальная ценность и эффективность/Г.В.Атаманчук,- 

М.:Луч,1995.-148с.
4. Арджирис К. Организационное научение: пер. с англ. /К.Арджирис.-М.: И! ІФРА-М, 2004,-

606с. . '
5. Афанасьев В.Г.Общество:сисгемность,.познание и управление/В.Г.Афанасьев.-М.: 

Полнтиз-дат, 1981. -432с.
6. Бех Ю.В. Фі.чосософський модус загальної теорії управління:.моногр./Ю.В.Бех.-К.:Вид-во 

ЦПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.-476с.
7. Бек У. Влада і контрвлада у лобу глобалізації: пер.з цім./У.Бек.-К.:11іка-1Дентр,2011.- 408с.
8. БлсйкР. .Научные методы управления: пер. с. англ./Р.Блейк, Дж.Мутон.-М.:Издатсльский 

сервис, 2004.-543с.
9. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 
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