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Загальна інформація про дисципліну. Важливе місце в системі
Дисципліни
гуманітарної освіти належить соціології організацій - науці про будову і
проектування сучасних організацій, засобів управління сучасними організаційними
процесами, знання яких потрібні державним діячам, політикам, юристам,
керівникам, вченим, держслужбовцям. У процесі вивчення навчальної дисципліни
«Соціологія організацій» студенти набувають вмінь в області осмислення
соціальних процесів, що відбуваються в сучасних організаціях, факторів, що
впливають на формування складних організаційних структур і процеси управління в
організаціях.
Метою курсу «Соціологія організацій» є формування у студентів вміння
структурувати різні компоненти соціального функціонування організацій,
систематизувати види організаційних взаємодій, компетентно керувати своєю
поведінкою в компанії і позитивно впливати на поведінку інших людей
Завдання: Курс «Соціологія організацій» покликаний дати студенту
необхідний мінімум знань про сутність організацій, їх компонентах, які
розглядаються з урахуванням поведінки членів організацій і соціальних відносин
між ними.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- теоретико-методологічні основи сучасної теорії організації;
- теоретичні положеня сучасних концепцій розвитку організаційних структур;
- основні механізми функціонування організацій в сучасному суспільстві;
- теоретичні основи виявлення конфліктів та засобів їх вирішення.
вміти
- проводити теоретичний аналіз функцій основних компонентів організації;
- виділяти найбільш важливі аспекти функціонування організації, чинники
конфліктів в діяльності організацій;
обґрунтовувати шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
Програмні результати навчання: сформованість у студентів навичок
аналізу діяльності організацій, постановки цілей, побудови структур, обліку
основних норм корпоративної культури в діяльності організації, вироблення
основних магістральних напрямків управлінської діяльності в умовах організацій,
формування стратегій щодо зовнішнього середовища організації і вирішенні
внутрішніх організаційних проблем.
Перелік тем
Тема 1. Соціологія організацій як наука
Тема 2. Основні теоретичні напрямки соціології організацій
Тема 3. Зовнішнє середовище організації
Тема 4. Внутрішня середовище організації
Тема 5. Організаційні технології
Тема 6. Персонал організації
Тема 7. Організаційна культура
Тема 8. Контроль і влада і організації
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