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АНОТАЦИЯ
Дисциплината дава знания за важни социологически и психологически аспекти на
управлението. Включва редица теории, които разкриват взаимодействието между обществото и
личността. Обръща внимание на социализацията и на културата. Очертава някои основни методи
на изследване, използвани от емпиричната социология и експерименталната психология

за

изясняване на социалните проблеми и за взимането на управленски решения.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Основна цел на дисциплината е да разкрие утвърждаването на правила за поведение от
страна на обществото и тяхното възприемане от личността. Формираните знания предполагат, че
студентите трябва:
да разбират същността на управлението от гл.т. на социологията и психологията;
да познават редица социологически модели на обществото;
да обясняват важни психологически теории;
да разбират значението на социализацията и на културата за формирането и развитието
на личността;
да изясняват същността на емпиричните социологически изследвания и на методите на
експерименталната психология.

ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината се изучава в първи семестър. Тя ориентира студентите към съществени
проблеми, засягащи взаимоотношенията между обществото и личността.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Същност на управлението. Социологически и психологически подход при изучаването му.
Социология и управление. Теории за „социалния човек”.
Психология и управление. Личността на ръководителя и подчинения. Психологически аспекти на
различните нива на управление.
Тема 2. Еволюционен модел на обществото
О.Конт и науката за обществото. Значението на позитивизма.
Еволюционната теория на О. Конт. Социална статика и социална динамика. Законът за трите фази.
Възгледите на Х. Спенсър. Еволюция на социалните институти и типове общества. Проблеми на
държавата в творчеството на Спенсър.
Тема 3. Марксистки модел на обществото
Марксисткото учение за обществото. Закони на историческото развитие. Проблемът за
отчуждението.
Социално-икономически възгледи на К. Маркс. Марксизмът и теорията за социалните промени.
Същността на революцията.
Тема 4. Структурно-функционален модел на обществото
Структурният функционализъм. Същност и перспектива.
Структурният функционализъм на Т. Парсънз. Същност на социалната система. Културата и
нейната роля в учението на Парсънз.
Структурният функционализъм на Р. Мъртън.
Социална структура и аномия.
Критика на структурния функционализъм. Неофункционализъм.
Тема 5. Основни психологически школи и направления
Възникване на психологията като наука.
Възгледите на В. Вунд.
Основни психологически школи и направления. Обща характеристика.
Съвременни проблеми на психологията.
Тема 6. Психоаналитична концепция за личността
Същност на психоанализата.
Възгледите на З. Фройд. Етапи на формиране.
Неофройдизъм и постфройдизъм.
Възгледите на Е. Фром, К. Хорни и А. Адлер.
Проблеми на психоанализата днес.
Тема 7. Психоанализа и защитни механизми на личността
Възгледите на З. Фройд и А. Фройд за защитните механизми.
Съвременно състояние на проблема за защитните механизми.
Тема 8. Аналитична психология. К. Юнг
Възникване на аналитичната психология.
Различията със З. Фройд.
Психологическите типове.
Юнгианската психология в съвременните условия.
Тема 9. Личност и общество. Социализация на човека
Същност на социализацията. Подходи при изучаването на социализацията.

Социализацията - непрекъснат процес. Видове социализация - същност и особености. Агенти на
социализацията: семейство, училище, средства за масова информация. Проблеми на
социализацията днес.
Тема 10. Култура и общество
Същност на културата.
Елементи на културата.
Теории за културата и нейната роля в обществото.
Културата и проблемите на глобализацията.
Тема 11. Социалните общности. Типология и функции
Същност на социалните общности. Видове социални общности.
Социалните групи. Класификация на групите.
Тема 12. Социалните организации
Типове организации. Критерии за обособяването им.
Йерархия в организациите. Принципи на йерархията.
Елитите в организациите. Отношенията между елитите.
Контролът в организациите.
Тема 13. Методи на социологията и психологията на управлението
Методи на емпиричната социология.
Методи на експерименталната психология.

КУРСОВИ ЗАДАЧИ И ПРОЕКТ
Предлага се списък от теми и всеки студент разработва една от тях. Защитата се
провежда в края на семестъра.

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
Подготовката на всеки студент се оценява на писмен семестриален изпит, като се взима
предвид и разработеният реферат. Съотношението между оценката от семестриалния изпит и
реферата е 75:25.
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SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT .
Lecturer: Assoc.Prof. Dr. Liliana Stoyanova
/Annotation/
The subject provides knowledge of important both sociological and psychological aspects of
management. It includes a number of theories, that discover the process of interaction between society
and personality. It pays attention to socialization and culture. It also reveals some basic methods of
investigation, using of empiric sociology, for outlining of social problems, as well as for taking of
managerial decisions

