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1. Мета дисципліни - формування в студентів системних знань з соціології економіки та 
маркетингу, а також набуття ними відповідних умінь і навичок використання отриманих знань в 
процесі проведення соціологічних та маркетингових досліджень їх різних аспектів економічного 
життя сучасного суспільства.

2. Попередні вимоги щодо опанування або вибору навчальної дисципліни :
1) знання основних проблем загальної соціології та вміння працювати з соціологічними 

даними.
2) володіння елементарними навичками програмування соціологічного дослідження та 

використання емпіричних методів соціологічного аналізу.

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Соціологія економіки та маркетингу» 
відноситься до вибіркового блоку дисциплін "Соціальні технології економічної сфери: 
менеджмент та маркетинг" і передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального 
апарату, генезису, структури і функцій соціології економіки та маркетингу, а також соціально- 
економічних закономірностей розвитку економічного життя та світового господарства, 
формування соціально-економічних відносин, економічної культури, поведінки та діяльності в 
сучасному суспільстві.

Дана дисципліна сприятиме також формуванню наукових знань про соціальну сутність і 
місце маркетингової діяльності в умовах ринкової економіки, а також про механізми, методи та 
технології соціального маркетингу як засобу організації маркетингових комунікацій та 
різноманітних маркетингових операцій в перебігу соціологічного аналізу сучасних ринків та 
споживацьких настроїв населення

У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок 
роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, а також оцінювання 
методологічних і пізнавальних можливостей сучасних концепцій соціології економіки та 
маркетингу з метою дослідження суб’єктів економічної та маркетингової діяльності різних рівнів 
у перебігу глобальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання та навички 
сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у 
вивченні різноманітних аспектів економічного життя сучасного суспільства.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних частин; частина 1 
«Соціологія економіки як галузь соціологічного знання»; частина 2 «Соціологія маркетингу як 
галузева соціологічна теорія».

4. Завдання (навчальні цілі):
- надання студентам мічних знань про предметне поле, основні закономірності, принципи, 

категорії, концепції, методи, технології, місце і роль соціології економіки та маркетингу в 
системі сучасного соціологічного знання, а також про напрями перспективних досліджень 
економічного життя та маркетингової діяльності в сучасному суспільстві;

- розкриття студентам можливостей соціологічного підходу в процесі вивчення соціальних 
чинників економіки та маркетингу як системи соціальних практик спільної діяльності 
людей в умовах перехідного соціуму, а також основних економічних і маркетингової 
стратегій формування сталих ринкових відносин і ефективних шляхів соціально- 
економічного розвитку сучасного соціуму;

- набуття студентами необхідних умінь і навичок застосування соціологічного підходу у 
контексті аналізу різних проблем економічної та маркетингової діяльності суб’єктів 
ринкової економіки, а також вивчення моделей споживацької поведінки індивідів і 
соціальних груп у перебігу конструювання власного економічного життя, а також стратегій 
економічної поведінки та маркетингових комунікацій у перехідному суспільстві;

- розширення в студентів наукового світогляду і кругозору стосовно місця й ролі соціально- 
культурних і організаційно-інституційних чинників розвитку економічного життя 
сучасного соціуму та використання можливостей новітніх організаційно-правових форм і 
соціальних механізмів з метою підвищення ефективності економічної та маркетингової 
діяльності в сучасних умовах.

Це сприятиме формуванню наступних компетентностей:
- СК02. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних 

соціологіних теорій.
- СК15. Навички застосування соціальних технологій для оцінювання потенціалу організації 

та управління соціально-економічними відносинами.
- СК17. Вміння використовувати соціальні технології для аналізу соціально-економічних 

потреб різних цільових груп.

5. Результати навчання за дисципліною:

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

Форми ( методи або 
технології) 

викладання та 
навчання

Методи оцінки та 
пороговий критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінціКод Результат навчання

1.1 Знати науковий статус, предметне поле, 
генезис, основні теоретичні підходи, наукові 
концепції, структуру та функції, а також 
ключові поняття і категорії соціології 
економіки та маркетингу

лекції, практичні 
заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
практичне завдання, 
контрольна робота

10

1.2 Знати основні закони, принципи і методи 
соціології економіки та маркетингу, способи 
та механізми формування економічної та 
маркетингової поведінки суб’єктів ринку, 
інституційні форми ринкової економіки, 
технології маркетингових комунікацій та 
операцій, а також ключові проблеми 
функціонування господарчих і
маркетингових систем у сучасному соціумі.

лекції, практичні 
заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
практичне завдання, 
контрольна робота

20

2.1 Вміти аналізувати економічну культуру,
поведінку та діяльність суб’єктів
економічного життя різних рівнів із 
застосуванням ефективних маркетингових 
стратегій, процедур і технологій в межах 
методологічного інструментарію сучасної 
соціології.

лекції, практичні 
заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
практичне завдання, 
контрольна робота 10

2.2 Вміти виокремлювати головні соціальні 
проблеми, умови і тенденції розгортання, 
відтворення і розвитку різних економічних і 
маркетингових процесів, а також адаптувати 
результати дослідження економічних і
маркетингових явищ до сучасних умов 
повсякденного життя українського соціуму.

лекції, практичні 
заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
практичне завдання 
контрольна робота, 15

3 Вміти організовувати і презентувати
результати індивідуального науково-
дослідного завдання щодо вивчення
проблемних питань економічної та марке
тингових діяльності суб’єктів ринкової 
економіки на різних рівнях організації 
господарського буття українського
суспільства.

самостійна 
робота, 
виконання та 
презентація 
індивідуального 
науково- 
дослідного 
завдання

презентація 
результатів 
індивідуального 
науково-дослідного 
завдання 15

4 Вміти самостійно здійснювати аналітичну, 
дослідницьку та пошукову діяльність різних 
аспектів економічного життя суспільства та 
маркетингової діяльності суб’єктів ринку

самостійна робота 
науково- дослідне 
завдання

тематична доповідь, 
науково-дослідне 
завдання ЗО
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

—-—_ Результати вивчення дисципліни (ко

Програмні результати навчанняТназТяг)-----------
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4

РН18. Демонструвати вміння володіти відповідними методами та форма 
соціальних технологій залежно від потреб суб’єктів соціальної взаємодії.

+ + + + 4- +

РН19. Визначати та запроваджувати соціальні технології оцінюваь 
потенціалу організації та управління соціально-економічними відносинам

+ + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:
1) оцінювання активної роботи студентів ( усних відповідей, тематичних доповідей, практичних 
завдань) у перебігу проведення практичних занять (РН 1.1; РН 1.2; РН 2.1; РН 2.2) - 30/20 балів ;
2) виконання 2-х контрольних робіт (РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2; РН4) - 20/10 балів (2 роботи по 
10 максимальних або по 5 мінімальних бали за кожну);
3) виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного завдання (РНЗ; 
РН4) - 10/6 балів, тобто максимум 8 балів (і мінімум 5 балів) за результат виконання завдання та 
максимум 2 бали (і мінімум 1 бал) за презентацію отриманих результатів;

- підсумкове оцінювання-, письмовий іспит (РН1.1; РН1.2; РН2.1; РН2.2) у формі тестових 
завдань (40 завдань по 1 балу ) - максимальна оцінка складання іспиту становить - 40 балів, а 
мінімальна оцінка успішного складання іспиту -24 бали.

- умови допуску 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 практичних занять: 
контрольна робота 1 - виконується після вивчення тем 1-8, а контрольна робота 2- відповідно 
після вивчення тем 9-16.
3. Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується студентами в межах позааудиторної 
самостійної роботи протягом усього семестру та презентується кожним із них персонально під 
час проведення 2-х останніх практичних занять за графіком навчального процесу.

7.3 Шкала відповідності оцінок

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

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

№ з/ Назва тем
Кількість годин

Лекції Практичні 
заняття

Самостійна 
робота

Частина 1. Соціологія економіки як галузь соціологічного знання»
1 Науковий статус, предмет, структура 

і функції соціології економіки
2 2 6

2 Історичні етапи становлення та напрями розвить 
соціології економіки

2 2 6

3 Основні закони, принципи, категорії та 
методи соціології економіки

4 4 8

4 Соціологічні парадигми та концепції аналізу 
економічного життя суспільства

4 4 8

5 Моделі економічної поведінки людини 
в системі ринкового обміну

4 4 8

6 Економічна культура як регулятор економічної 
поведінки та діяльності людини

2 2 6

7 Господарчі групи, організації та інститути в 
структурі світової економіки

2 4 8

8 Ринок праці та зайнятість населення в системі 
ринкового господарства

2 4 6

Контрольна робота 1 2 -
Частина 2. Соціологія маркетингу як галузева соціологічна теорія»

9 Науковий статус предметне поле, структура та 
функції соціології маркетингу

2 2 6

10 Історичні етапи становлення та напрями розвить 
соціології маркетингу

2 2 6

11 Теоретичні концепції та основні категорії 
соціології маркетингу

4 4 8

12 Закономірності, принципи та методи соціології 
маркетингу

4 4 8

13 Соціальний маркетинг як сучасна технологія 
конструювання соціальної реальності

2 4 8

14 Маркетингові технології формування та 
відтворення соціальних ресурсів

2 2 6

15 Маркетингові технології формувння та 
виміру конкурентного середовища

2 4 8

16 Маркетингові технології сегментації ринків 
та розвитку ринкового обміну

2 4 6

Контрольна робота 2 2 -
Всього: 42 56 112

Загальний обсяг дисципліни - 210 годин, в тому числі:
лекції -42 години;
практичні заняття - 56 годин;
самостійна робота — 112 годин.

9. Рекомендовані джерела:
Основні (базові):
1. Акимов Д.И. Социальный маркетинг /Д.И.Акимов. - К.: Наукова думка, 2008. - 144 с. (С. 7- 

22; 26-48; 65-95; 126-136)
2. Бабосов Е.М. Экономическая социология. Вопросы и ответы /Е.Бабосов.-Минск:Тетра- 

Системс, 2004.-224C. (С.5-27; 35-68;83-90; 102-111; 185-184; 195-202)

5 6



3. Банникова Л.Н. Социальная сущность маркетинга (методология социологического анализа): 
моногр./ Л.Н.Банникова .-Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009.-259с. (С. 8-26; 32-54; 60-84; 122- 
146)

4. Грендауд К. Социологические основы маркетинга /К.Грендауд// Теория маркетинга /Под. 
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