
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму «Соціологія управління», спеціальність 054 
«Соціологія», перший (бакалавр) рівень підготовки, розроблено на кафедрі соціології і 
політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (гарант програми д-р соціол. наук, доцент М. В. Бірюкова) 

Розвиток різноманітних соціальних організацій в період загострення глобальних 
викликів, активізації громадських, соціально-економічних та політичних процесів потребує 
постійного соціологічного супроводу для прийняття адекватних управлінських рішень. 
Окремої уваги з боку фахових соціологів потребують внутрішні процеси в соціальній 
організації, а саме управління комунікаціями й персоналом та інше. У такій ситуації питання 
якісної фахової підготовки професійних соціологів набуває особливої актуальності.  

Саме на вирішення цих питань спрямована освітньо-професійна програма «Соціологія 
управління», яка розроблена та реалізується кафедрою соціології і політології Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серед завдань, що зазначені 
у місії цього ЗВО, наголошується на сприянні гармонійному розвитку особистості та 
забезпеченні підготовки нової генерації професіоналів, здатних комплексно поєднувати 
дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність за рахунок глибокого засвоєння 
фундаментальних знань, вивчення інженерної справи, оволодіння інженерною творчістю і 
підприємницьким мистецтвом. Вона повністю корелює з цілями рецензованої ОПП, оскільки 
передбачає кінцевий результат – підготовку кваліфікованого фахівця у галузі соціології, який 
спроможній не тільки досліджувати соціальні процеси та явища, а й вибудовувати 
управлінські рішення та розробляти технології по досягненню цілей.  

Зміст даної ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Її 
об’єктом вивчення та діяльності є закономірності функціонування та трансформації 
соціальних груп, спільнот і суспільств у їхньому системному взаємозв’язку. Цілями 
навчання, відповідно до стандарту вищої освіти для цієї спеціальності, є підготовка фахівців, 
які володіють сучасним соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними 
навичками, необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології. 
Методи, методики та технології – це поєднання традиційних (загальнонаукові методи 
пізнання та дослідницької діяльності; збирання, обробки та інтерпретації результатів 
соціологічних досліджень) й інноваційних технологій (кейс-стаді, ігрове проектування 
тощо). Підібрано також відповідні інструменти та обладнання, які використовуються на 
програмі: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для наочних та 
дистанційних досліджень, сучасні інформаційні технології (комунікативні, пошукові, 
аналітичні), спеціалізоване програмне забезпечення.  

В цілому запропонована кафедрою соціології і політології Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» ОПП «Соціологія управління» дозволяє 
забезпечити високоякісну підготовку бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія». 
Рецензована ОПП містить у собі усі необхідні структурні та змістові складові, відображає 
сучасні вимоги до фахівців-соціологів і відповідає вимогам практичного використання 
набутих ними знань і навичок.  
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