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1. Мета дисципліни - формування в студентів системних знань з соціології економіки, праці 
та зайнятості та набуття ними відповідних умінь і навичок їх використання в перебігу 
проведення соціологічних досліджень з різних аспектів соціально- економічного ЖИ'ГТЯ 
сучасного суспільства.

2. Попередні вимоїн до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) знати основні питання загальної соціології, методології та методів соціологічного 
дослідження.
2) володіти елементарними навичками програмування соціологічного дослідження та 
використання емпіричних методів соціологічного аналізу.

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціологія економіки, праці та 
зайнятості» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка входить до освітньої програми 
професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія». 
Вона передбачає вивчення наукових засад, предметного поля, понятійного апарату, генезису, 
структури, функцій,, закономірностей розвитку соціально-трудової сфери, формування 
ринку робочих місць, економічного життя та системи соціальїю^економічних відносин, а 
також економічної культури, поведінки та діяльності суб’єктів господарювання в умовах 
ринкової економічної системи.

У перебігу' вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок 
роботи з науковою літературою, критичного опрацювання та осмислення першоджерел, 
оцінювання методологічних і пізнавальних можливостей соціологічних теорій економіки,, 
праці та зайнятості в перебігу соціально-економічного: розвитку українського суспільства, а 

. також- здатностей досліджена суб’єктів економічної діяльності різних рівнів в умовах 
глобальних змін і. суспільних трансформацій. Отримані, знання та навички сприятимуть 
підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у вивченні 
різних аспектів економічного життя сучасного соціуму.

Програма дисципліни складається з трьох змістовних частин: частина 1 «Соціологія 
економіки, праці та зайнятості як галузі сучасного соціологічного знання»; частина 2 
«Соціологічні виміри економічного житія суспільства^; частина 3 « Соціальні детермінанти 
праці та зайнятості в ринковій економіці».

4. Завдання (навчальні цілі):
1) надання студентам фундаментальних знань про науковий статус, структуру, предметне 
поле; основні закони, поняття та категорії, ключові теорії, концепції та напрями 
перспективних досліджень економічного життя сучасного суспільства, а також про місце 
соціології економіки, праці та зайнятості в системі сучасного соціологічного знання;
2) набуття ними необхідних умінь і навичок застосування соціологічного підходу до аналізу 
різних аспектів економічного житія та трудової діяльності індивідів і соціальних груп, 
вивчення їхньої економічної культури, моделей поведінки та діяльності як суб’єктів 
соціально-економічних перетворень у сучасному суспільстві;
3) розширення в студентів наукового кругозору щодо впливу глобальних соціально- 
культурних та організаційно-інституційних чинників на розвиток економічного життя та 
світового господарства, а також щодо впливу соціальних умов і можливостей використання 
новітніх організаційно-правових форм і механізмів підвищення рівня ефективності трудової 
діяльності на зайнятості населення у транзитивному суспільстві.
Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей:

СК09. Здатність визначати тсорстико-методологічні засади й формулювати ключові 
результати досліджень окремих галузей соціологічного знання.
СК10. Здатність здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на 
мікро,- мезо- та макрорівні.
СК14. Здатність визначати, проектувати та прогнозувати дії соціальних механізмів 
стабільного функціонування та розвитку організаційних систем менеджменту га 
маркетингу;

5. Результати »авчаніія за дисципліною:
Результат навчання:

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

Форми ( методи 
або технології) 
викладання та 

навчання

Методи оцінки та 
пороіовий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
іідсумковііі 

оцінці 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати науковий статус, генезис, ключові 
теорії, концепції та моделі, а також структуру, 
функції та понятійний апарат соціології 
економіки, праці та зайнятості

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна 
робоча

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 10

1.2 Знати закономірності та принципи соціології 
економіки, праці й зайнятості, а також 
механізми формування економічної поведінки, 
мотивації праці, основні форми зайнятості та 
способи розв’язання безробіття

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна 
робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 20

2.1 Вміти аналізувати соціальні аспекти праці та 
зайнятості, а також економічну культуру, 
поведінку й діяльність суб’єктів ринкової 
економіки різних сфер господарювання

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна 
робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 1.0

2.2 Вміти виокремлювати головні проблеми
функціонування суб’єктів економічної та 
трудової діяльності та умоли розвитку 
економічного життя сучасного соціуму

лекції, практичні 
заняття, 

самостійна 
робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 15

3 Вміти організовувати і презентувати
індивідуальне науково-дослідне завдання з 
різних проблем соціально-трудової сфери та 
соціально-економічної діяльності ’ суб’єктів 
господарювання різних рівнів

самостійна 
робота, 

презентація 
науково- 

дослідно- го 
завдання

виконання та 
презентація 

індивідуального 
науково-дослідного 

завдання
15

4 Вміти самостійно здійснювати аналітичну, 
дослідницьку та пошукову діяльність з різних 
аспектів праці, зайнятості та економічного 
життя сучасного соціуму

самостійна 
робота науково- 

дослідне 
завдадання,

тематична доповідь, 
науко во-досл ід не 

завдання зо

6. (ніввідноіисиня результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання:
———_ Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання(назвЯ) -—— 1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

PH 13. Застосовувати інструментарій соціологічної науки в 
дослідженні різних сфер суспільного ЖИТІЯ.

+ +’ + + + +’
PH 14. Визначати теоретико-методолоґічні засади дослідження 
окремих галузей соціологічного знання.

+ ’ + + + .+ •+
PH 18. Визначати, проектувати та прогнозувати соціальні механізми 
стабільного функціонування та розвитку організаційних систем 
менеджменту і маркетингу

+

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
-семестрове оцінювання:
1) оцінювання активної роботи студентів (усних відповідей, тематичних доповідей, практичних 
завдань) під час проведення практичних занять (PHI. І; РН1.2; РН2.1; РН2.2) - 22/14 балів ;
2) виконання 3-х контрольних робіт ( РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2; РН4) - 18/12 балів (3 роботи по 6 
максимальних балів або по 4 мінімальних бали за кожну);
3) виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного завдання (РНЗ; РН4) - 
20/10 балів, тобто максимум 15 балів (і мінімум 7 балів) за результат виконання завдання та 
максимум 5 балів (і мінімум 3 бали) за презентацію отриманих результатів;

-підсумкове оцінювання: письмовий іспит ( РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2; РН4) у формі тестових 
завдань (40 завдань по Ібалу ) - максимальна оцінка складання іспиту становить - 40 балів, а 
мінімальна оцінка успішного складання іспиту - 24 бали.
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-умови допуск}’ до підсумкового іспиту: студент не допускається до іспиту, якщо протягом семестру він 
набрав менше ніж 36 балів; такий студент допускається до іспиту за умови написання комплексної 
контрольної (або реферативної) роботи, яка за змістом і обсягом відповідає кількості неопрацьованих ним тем 
дисципліни протягом семестру.

7.2 Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їхнього реального проведення, а бали накопичуються 
студентами протягом усього семестру.
2. Контрольні роботи виконуються студентами самостійно в межах аудиторних практичних занять: 
контрольна робота 1 - після вивчення тем 1-4; контрольна робота 2 - після вивчення тем 5-9; 
контрольна робота 3 - після вивчення тем 10-14.
3. Індивідуапьне науково-дослідне завдання виконується студентами самостійно протягом семестру, 
та презентується ними під час проведення двох останніх семінарських занять за графіком 
навчального процесу.

7.3 Шкала відповідності оцінок:

Відмінно ! Excellent 90-100
Добре / Good 75-89
Задовільно 1 Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять

№
теми Назва теми Лекції Практичні

заняття
Самостійна 

робота
Частина 1 «Соціологія економіки праці та зайнятості як галузі соц іологічного знання»

1 Науковий статус, предметне поле, структура 
й функції соціології економіки, праці та зайнятості

2 2 4

2 Концептуальна еволюція теоретичних засад соціології 
економіки, праці та зайнятості

2 2 6

3 Основні закони, принципи та ключові категорії 
соціології економіки, праці та зайнятості

2 4 6

4 Соціологічні парадигми аналізу економічного життя, 
праці та зайнятості сучасного суспільства

2 4 6

Контрольна робота 1 2 .
Частина 2 «Соціологічні виміри економічного життя суспільства»

5 Соціальна природа трудової економічної діяльності й 
зайнятості людини як суб’єкта суспільного життя

2 2 ■ 4

6 Моделі трудової, економічної поведінки і зайнятості 
людини в системі ринкового обміну

2 4 6

7 Економічна культура як регулятор трудової
економічної поведінки та зайнятості людини

2 ■ 2 ■ 4

8 Господарчі інститути, організації. та спільноти як 
компоненти економічного життя сучасного соціуму

2 4 6

9 Стратегії функціонування . та розвитку сучасної 
світової соціально-економічної системи

2 ■4 6

Контрольна робота 2 2
Частина 3 «Соціальні детермінанти праці та зайнятості в ринковій економіці»

10 Праця як ключовий чинник економічної діяльності та 
розвитку економічного життя суспільства

2 2 4

11 Сучасні моделі мотивації та стимулювання трудової 
діяльності в умовах ринкової економіки

2 2 4

12 Соціальні механізми трудової адаптації людини в 
період соціально-економічних трансформацій

. 2 2 6

13 Соціальні параметри функціонування ринку праці в 
умовах глобалізації світової економіки

2 4 6

14 Зайнятість і безробіття як соціально-економічні 
індикатори функціонування сучасного ринку праці

2 4 6

Контрольна робота 3 2
1 Всього: 28 48 74

Загальний обсяг дисципліни -150годин, втому числі:
лекції - 28 годин;
практичні заняття - 48 годин;
самостійна робота - 74 години.

9. Рекомендовані джерела:
Основні (базові):
1. Вакуленко С.М. Соціологія праці: Навч.-метод.посібник /С.М. Вакуленко.- К.:3нацня, 2008 - 

262с.(С. 11-82; 107- 160; 175-203)
2. Добренькое В.И. Экономика и труд /В.И.Добреньков, А.И.Кравченко И Фундаментальная 

социология: В 15т. Т.12 : М.:ИНФРА-М, 2007.-1152 с. (С. 27-54; 59-68; 88-160; 162-205; 299-312; 
404-430; 440-470; 529-594; 595-640; 645-698; 699-726)

3. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підручник I М.П. Лукашевич. - К.:Каравела, 2005.-288 с. 
С. 7-22; 23-46: 76-85; 116-130; 136-154; 158-168; 175-190; 236-249;258-273)

4. Лукашевич М.П. Соціологія прац: Підручник / М.П. Лукашевич. - К.: Либідь, 2004.-440 с. ( С. 6- 
16; 33-62; 76-83; 95-102; 110-120; 167-176)

5. Молевич Е.Ф. Труд как обьект и предмет исследования общей социологии /Е.Ф.Молевич 
//Социологические исследования.-2001.-№7.-С.38-41. (С. 38-41)
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6. Попов Ю.Н. Введение в социологию труда и занятости :Учеб. пособие / Ю.Н.Попов, А.В. Шевчук 
,-М.: Дело, 2005.-200 с. (С. 10-19; 20-35; 37-74; 89-101; 103-116)

7. Радаев В.В. Экономическая социология: Учеб.пособие / В.В.Радаев.-М.: Изд-во ГУ ВШЭ , 2009.- 
602с. (С. 17-59; 63-136; 137-157; 295-345; 445-476)
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