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Інформація 

про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб  розвинути здібності і практичні навики студентів  з 

питань  «Економічної соціології» формування системи соціологічних умінь, на 

яких ґрунтується професійна діяльність  менеджера. 

  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Економічна соціологія» є вибірковою дисципліною з спеціальності 

для освітньої програми 073 «Менеджмент», «Менеджмент організацій і 

адміністрування» яка викладається в 3(заочне) 4(денна) семестрі в обсязі 4 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Економічна соціологія» є: 

- вивчення основних теоретико-методологічних засад економічної 

соціології як науки; 

- аналіз закономірностей функціонування суспільства як соціальної 

системи, соціальних груп та особистості; 

- дослідження конкретних соціальних явищ та процеси в категоріях 

економічної соціології; 

- засвоєння методів дослідження суспільних процесів; 

- аналіз результатів соціологічних  досліджень, формування 

висновків і рекомендацій. 

Література 

для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика 

застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: ПАІС, 

2007. – 296 с. 

2. Бауман З. Глобалізація: Наслідки для людини і суспільства – К.: Вид. дім 

„Києво-Могилянська Академія”, 2008. – 109 с. 
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3. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О. 

Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с. 

4. Ґінгер С. Ґештальт: мистецтво контакту. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 160с. 

5. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К.: 

Основи, 2004. – 172 с. 

6. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, 

портретах: Навч. посібник. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. 

– 303 с. 

7. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с. 

8. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с. 

9. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с. 

10. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку 

ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с. 

11. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – 

К.: Наук. думка, 1996. – 190 с. 

12. Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / Под. ред. С. Макеева. 

– К.: Інститут социологии НАН Украины, 2003. – 258 с. 

13. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: Навч. посібник. – Львів: 

Магнолія 2006, 2007. – 328 с. 

14. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: Вид. дім „Києво-

Могилянська академія”, 2008. – 458 с. 

15. Кулініч І. О. Психологія управління: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 292 

с. 

16. Лукашевич М. П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних і галузевих теорій: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 

544 с. 

17. Лукашевич М. П. Соціологія економіки: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 

288 с.  

18. Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія: Підручник. - Суми: 

Університетська книга, 2006. - 184 с. 

19. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. – К.: Вид. дім 

„Києво-Могилянська Академія”, 2005. – 302с. 

20. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант). – К.: Центр 

навч. літ., 2004. – 198 с. 

21. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Навч. посібник. – К.: 

Центр навч. літератури, 2005. – 292 с. 

22. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

23. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Навч. посібник /2-е 

вид., доп. – К.: Інститут соціолоігї НАН України, 2007. – 320 с. 

24.Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. 

– Львів: Світ, 2000. – 272 с. 

25. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний 

аналіз соціологічних даних. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. – 272 с. 

26. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: Либідь, 

1996. – 224 с. 

27. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности 

//Макеев С. А., Прибыткова И. М. и др. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 

1999. – 204 с. 

28. Проблеми теорії ментальності / М.В. Попович, І.В. Кисляковська. Н.Б. 

Вяткіна та ін.. – К.: Наук. думка. 2006. – 403 с. 

29. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 2004.– 688 с. 

30. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – 5-е изд. –СПб.: Питер, 

2002. – 688 с. 



31. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології: Навч. посібник. 

– К.: Наук. думка, 1995. – 223 с. 

32. Рущенко І. П. Загальна соціологія: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту 

внутр. справ, 2004. – 524 с. 

33. Рущенко І. П. Соціологія: Підручник. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. – 524 с. 

34. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 

галузеві теорії: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. 

35. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Наука, 1992 –398 с. 

36. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. В. Захарченко, В.Ф. 

Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с. 

37. Соціологічна теорія: традиції і сучасність: Курс лекцій / За ред. А. Ручки. – 

К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с. 

38. Соціологія культури: Навч. посібник / За ред. О. М. Семашко, В. М. Пічі. – 

К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. – 334 с. 

39. Соціологія: Навч. посібник / За редакцією С. О. Макеєва. – К.: Українська 

енциклопедія, 2008. – 378 с. 

40. Соціологія: Підручник – 3-тє вид. / За ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий світ-

2000, 2007. – 280 с. 

41. Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В. 

Г.Городяненка. – К.: Вид. центр „Академія”, 2002. – 560 с. 

39. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник. – 2-ге вид. / Зав ред. В.Є. 

Пилипенко. – К.: Фоліант, 2007. – 451 с. 

42. Танчин І.З. Соціологія: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. –К.: 

Знання, 2008. – 351 с. 

43. Черниш Н. Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою. – 

К.: Знання, 2009. – 430 с. 

44. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. 

С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. 

45. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, Книжный дом 

„Университет”, 1998 – 596 с. 

46. Якуба О. О. Соціологія: Навч. посібник. – Х.: Константа, 1996. – 192 с. 

47. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М. Шафовал. 

– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 341 с. 

48. Соціологія і психологія: Навч. посібник. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: 

Каравела, 2009. – 760 с. 

Додаткова література 

1.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 

2.Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб.: Братство, 1992. – 224 

с. 

3.Бочковський О.В. Вступ до націології. – К.: Знання, 1998. – 291 с. 

4.Бродська С. С., Оксамитна С. М. Класова самоідентифікація населення 

України // Наукові записки. Соціологічні науки. 2001. – Т. 19. – С. 44–49. 

5.Валлестайн І. Глобалізація або вік змін? Довгостроковий погляд на шлях 

розвитку світової системи // Глобалізація. Регіональна політика. – Луганськ, 

2002. – С. 49 – 66. 

6.Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. / Пер. з нім. О. 

Погорілий. – К.: „Основи”, 1998. – 534 с. 

7.Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: Доповідь Римському клубові. –К.: 

Основи, 1993. – 238 с. 

8.Гавріна Н. І. Процеси глобалізації в соціокультурній сфері: між 

універсальністю й локальністю // Наукові студії Львівського соціологічного 



форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”: Зб. наук. праць. – 

Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. – 2008. – С.282 –287. 

9.Гелд Д., МакГрю Е., Голдбратт Д. і Дж. Перратон Глобальні трансформації: 

Політика, економіка і культура. – К.: Фенікс, 2003. – 584 с. 

10.Герасимчук А. А., Палеха Ю. І., Шиян О. М. Соціологія: Навч. посібник. – 3-

тє вид., випр. й доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 246 с. 

11.Ейк К. Небезпечні зв’язки: взаємодія глобалізації і демократії // Глобалізація. 

Регіоналізація. Регіональна політика. – Луганськ, 2002. – С.11 –25. 

12.Злобіна О. Г. Категорія „особистість”у системі понять соціальної теорії 

//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 48 – 56. 

13.История социологии в Западной Европе и США / Под ред. Г. В.Осипова. – М.: 

Наука, 1993. – 424 с. 

14.Коваліско Н. В., Савчинський Р. О. Сучасне українське суспільство: 

стратифікаційний вимір великого міста: Монографія. - Львів: Видавн. Центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 236 с. 

15.Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: 

Міленіум, 2005. – 358 с. 

16.Кульчицький О. Риси характерології українського народу //Енциклопедія 

українознавства / Під ред. В. Кубійовича і З. Кузелі / Перевид.,1962. – К., 1994. 

– Т. 2. – С. 714–715. 

17.Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – К.; Філадельфія, 1995. 

18.Мертон Р., Фриске М., Кендалл П. Фокусированное интервью / Пер с 

англ. – М.: Политиздат: 1991. – 460 с. 

19.Методичні рекомендації для інтерв’юерів: Навч. посібник. – К.: Український 

ін-т соціальних досліджень, 2001. – 106 с. 

20.Методы сбора информации в социологических исследованиях /Отв. ред. 

В.Г.Андресенков, О.М. Маслова. Кн.1 – М.: Наука, 1990. – 232 с. 

21.Морено Дж. Социометрия //Американская социологическая мысль: Р. 

Мертон, Дж.Мид, Т.Парсонс, А. Шюц. – М.: Моск. ун-т, 1994. – С. 260 292. 

22.Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. – М.: 

Прогресс, 1978. – 380 с. 

23.Пачковський Ю. Ф. Методологія якісного дослідження соціальних змін // 

Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Багатовимірні простори 

сучасних соціальних змін”: Зб. наук. праць. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. 

ун-ту імені Івана Франка. – 2008. – С.128–131. 

24.Пачковський Ю. Ф. Програма вибіркового магістерського курсу „Соціологія 

малих груп” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №3.– С. 172-179. 

25.Піча В. М. Соціологія: загальний курс. – К.: Каравела, 1999. – 248 с. 

26.Практикум з соціології: Навч. посібник / За ред. В.М. Пічі – Львів: Новий світ-

2000, Магнолія, 2004. 368 с. 

27.Симончук Е. В. Средний класс: люди и статусы. – К.: Институт социологии 

НАН Украины, 2003. – 464 с. 

28.Социология: краткий социологический словарь / Под общ. ред. Ю.Г.Волкова. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – С.100-113. 

29.Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Під заг. ред. В. І. Воловича. 

– К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. – 736 с. 

30.Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі: 

Матеріали міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. Паніної / За наук. ред. 

Є. І. Головахи та О.Г. Стегнія. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2008. – 192 с. 

31.Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. 

Макеева. – К.: Ин-т социологии НАНУ; Харьков. нац. ун-т им В.Н. Каразина, 

2007. – 274 с. 



32.Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. 

Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украины; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. 

Каразина, 2007. – 274 с. 

33.Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Вид-во ЛБА, 1998. – 362 с. 

34.Чижевський А. Український народний характер і світогляд // 
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35.Шаповал М. Загальна соціологія. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1996. – 

368 с. 

36.Швецова А.В. Національний характер як феномен культури: Монографія. – 

Сімферополь: Таврія, 1999. – 265 с. 

37.Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах // 

Українська педагогічна думка Галичини в іменах. – Львів, 2003. – С. 39–101. 

38.Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. – 
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39.Bourdieu P. Distinction: A Social Criticue of the Judgement of Taste. – Cambridge: 
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42.The Phenomenon of Cults from a Scientifik Perspective / Ed. by Piotr 

T.Nowakowski. – Cracow, 2007. – 511 s. 

43.Le maxidico. Dictionnaire encyclopėуdique de la langue franсaise. Еdition de la 

Connaissance. – Paris, 1995. – 704 р. 
Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій,  16 годин лабораторних 

робіт/практичних занять та 72 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

- основні етапи становлення економічної соціології як науки; 

- сутність та основні елементи соціальної структури; 

- понятійно-категоріальний апарат економічної соціології; 

-  основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його 

структурних складових на рівні особистості, соціальної групи 

(спільноти); 

- теоретико-методологічні засади аналізу соціальних явищ та 

соціальних процесів; 

- методичні та методологічні основи  проведення соціологічного 

дослідження; 

- методи які використовуються в економічній соціології; 

- методики аналізу результатів соціологічного дослідження, 

формування висновків і рекомендацій. 

Вміти: 

-проаналізувати основні  етапи становлення економічної соціології як 

науки; 

- аналізувати та розкрити механізми функціонування основних 

сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи; 

- обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення 

конкретного соціологічного дослідженн;. 

- організувати конкретне соціологічне дослідження; 

- формувати висновки і рекомендацій за результатами конкретного 

соціологічного дослідження. 

Ключові 

слова 

Соціологія, економічно-соціологічні дослідження, соціально-економічні 

системи, економічна культура, економічна свідомість.  
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 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння 
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Теми 

Тижні Тема, план, короткі тези 

Форма 
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Тема 1. ЕКОНОМІЧНА 

СОЦІОЛОГІЯ: 

ПРОБЛЕМИ 

СТАНОВЛЕННЯ І 

РОЗВИТКУ 
Зростання наукового і 

практичного інтересу до 

економічної соціології. 

Дискусії про предмет та 

методи економічної соціології. 

Структура економічної 

соціології. 

Тема 2. ЕКОНОМІКО-

СОЦІОЛОГІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ У 

ПРАЦЯХ СОЦІОЛОГІВ І 

ЕКОНОМІСТІВ ХIХ – XX ст 

.Історія становлення 

економіко-соціологічних 

знань. Людина і суспільство в 

теоріях класичної політичної 

економії. Представники 

історичної школи політичної 

економії про соціальну 

зумовленість економіки. 

Тема 3. СОЦІАЛЬНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Дослідницькі пріоритети 

сучасної економічної 

соціології. Соціологія 

раціонального вибору, 

мережений підхід, новий 

інституціоналізм, культурно-

історичний й етнографічний 

підходи до вивчення 

економічних явищ та процесів. 

Тема 4. СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНА 

СТРУКТУРА 

СУСПІЛЬСТВА 

Основні напрямки соціально-

структурного аналізу 

економіки. Еволюція 

економічних інститутів 

суспільства та їх вплив на 

соціальну стратифікацію. 

Тема 5. ЕКОНОМІЧНА 

КУЛЬТУРА І 

ЕКОНОМІЧНА 

СВІДОМІСТЬ 
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 Лукашевич 

М. П., 

Туленков 

М.В., 

Яковенко 

Ю.І. 

Соціологія. 

Основи 

загальної, 

спеціальних і 

галузевих 

теорій: 

Підручник. – 

К.: Каравела, 

2008. – 

545 с. 

Лукашевич М. 

П. Соціологія 

економіки: 

Підручник. – 

К.: Каравела, 

2005. – 288 с.  

 Матвєєв 

С.О., Лясота 

Л.І. 

Економічна 

соціологія: 

Підручник. - 

Суми: 

Університетс

ька книга, 

2006. - 184 с. 

 Мартен Д. 

Метаморфози 

світу: 

Соціологія 

глобалізації. – 

К.: Вид. дім 

„Києво-

Могилянська 

Академія”, 

2005. – 302с. 

Нагаєв В. М. 

Конфліктолог

ія: курс 

лекцій 

(модульний 

варіант). – К.: 

Центр навч. 

літ., 2004. – 

198 с. 
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Роль культурних факторів у 

розвитку економіки. 

Економічна культура: поняття, 

складові, функції, рівні 

реалізації. Інституційний і 

особистий аспект економічної 

культури. Методи 

соціологічного вивчення 

економічної культури. 

Соціально-економічна 

свідомість як елемент 

економічної культури. Зміст, 

структура, функції соціально-

економічної свідомості. Рівні 

її формування. Свідоме і 

несвідоме в економічній 

поведінці. 

Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ 

ГРОШЕЙ Гроші як 

соціальний інститут. 

Соціальні функції грошей. 

Гроші і сакральні цінності. 

Соціокультурні особливості 

ставлення до грошей. 

Ставлення до грошей різних 

соціальних груп. 

Соціокультурні чинники 

збереження і накопичення 

грошей. Грошові сурогати і 

бартерний обмін. «Фінансові 

піраміди» і їх вплив на 

економічну і соціальну 

поведінку населення. 
Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 

Особливості соціологічного 

вивчення економічної 

поведінки. Соціологічна 

діагностика економічної 

поведінки: критерії, 

показники, чинники. Зміст, 

структура та функції 

економічної поведінки. Види 

економічної поведінки. 

Деструктивні форми 

економічної поведінки, їх 

класифікація, соціологічні 

характеристики. 

Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Соціокультурні моделі 

підприємницької поведінки. 

Теоретичні та практичні 

проблеми сучасного 

підприємництва. Місце 

підприємця в ринковій 

економіці. Проблема 

ідентифікації підприємців. 

Типи підприємців. Соціальна 

відповідальність бізнесу. 

Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ 

СПОЖИВАННЯ 

Суспільство споживання і 

його основні тенденції. Місце 
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Огаренко В. 

М., Малахова 

Ж. Д. 

Соціологія 

малих груп: 

Навч. 

посібник. – 

К.: Центр 

навч. 

літератури, 

2005. – 292 с. 
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споживання серед цінностей 

суспільства, класу, групи, 

особистості. Споживання як 

знакова субстанція. Функції і 

етика споживання. Культура 

споживання. Споживання і 

стиль життя. Споживання в 

соціології постмодерну. 

Розвиток інститутів 

споживання. Сфери 

споживання. Споживач: 

соціальний тип, статус, 

потенціал. Проблема 

формування та виховання 

споживача. Сучасна людина і 

система речей. 

Тема 10. СОЦІОЛОГІЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

Основні моделі зайнятості в 

сучасному світі, їх 

соціологічні характеристики. 

Соціально-демографічні 

особливості, фактори і 

суперечності зайнятості. Види 

зайнятості, їх специфіка. 

Гнучка зайнятість Безробіття 

як соціально-економічне 

явище: його причини, форми 

та соціально-економічні 

наслідки. 

Тема 11.  МЕТОДИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

СОЦІОЛОГІЇ 

Методологія наукового 

дослідження. Методи 

дослідження суспільних 

процесів. Методи діагностики 

внутрішньо групових 

процесів. Методи вивчення 

особистості. 

Поняття „методологія”. 

Кількісна та якісна парадигми 

наукового дослідження. 

Формалізовані кількісні 

методи дослідження: контент-

аналіз документів, 

структуроване спостереження, 

експеримент, методи 

опитування. Якісні методи: 

неформалізовані, фокусовані, 

глибинні інтерв’ю, фокус-

групи, етнографічні, історичні 

дослідження, кейс-стаді (case-

study), біографічний метод і 

його різновиди (усна історія, 

історія життя, історія сім’ї), 

метод grounded theory – 

сходження до теорії 

(створення мікротеорії), 

методи спостережуваної 

участі, моделювання ситуацій, 

провокування соціальних дій 

за авторським сценарієм 

(„драматична соціологія”), 

метод нарративу (розповіді), 
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методи групових дискусій 

(„мозковий штурм”, 

„синектика” тощо), 

„проблемне колесо”, ШОУ 

(швидка оцінка з участю), ІЕО 

(інтеграція експертних оцінок) 

тощо. Порівняльна 

характеристика кількісних і 

якісних методів досліджень. 

Особливості застосування 

спостереження та 

експерименту в економічній 

соціології. Методи 

дослідження суспільних 

процесів. Метод інтерв’ю та 

його різновиди. Метод 

опитування. Суть анкетного 

опитування. Структура 

анкети. Види запитань 

вміщених в анкету. Поняття 

генеральної та вибіркової 

сукупності. Випадкові 

(імовірнісні) і цілеспрямовані 

вибірки та їхні різновиди. 

Метод експертних оцінок. 

Метод аналізу документів. 

Метод контент-аналізу та 

процедура його застосування. 

Методи вивчення внутрішньо 

групових процесів. Метод 

фокус-групи. Метод 

соціометрії. Методи вивчення 

особистості. Метод 

інтроспекції. Метод самозвіту. 

Метод анамнезу. 

Порівняльний метод. 

Біографічний метод. Метод 

тестів. Метод групового 

оцінювання особистості. 

Вимірювання та шкалювання в 

соціології. Типи шкал. 

Основні індекси соціального 

вимірювання. 

Тема 12. СОЦІОЛОГІЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ, ВИДИ 

Суть та особливості 

соціологічного дослідження. 

Етапи соціологічного 

дослідження. Види 

соціологічного дослідження. 

Соціальний моніторинг. 

Три рівні наукового підходу: 

загальна методологія, 

спеціальна методологія і 

власне методологія. Основні 

поняття методології наукового 

дослідження. Предмет аналізу 

конкретних соціологічних 

досліджень. Основні 

різновиди наукового 

дослідження у соціології. 

Основні етапи соціологічного 

дослідження та їхня змістовна 

характеристика. Дії 
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дослідника на підготовчому 

етапі, польовому етапі, та етапі 

інтерпретації та узагальнення 

зібраних даних. 

Теоретична база моніторингу: 

соціологічний та статистичний 

моніторинг. Основні правила 

проведення соціального 

моніторингу. 

Тема 13. ПРОГРАМА 

СОЦІОЛОГІНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Програма соціологічного 

дослідження: вимоги до 

розробки. Програма 

дослідження та її основні 

функції. Складові 

методологічної частини 

соціологічного дослідження:  

та методичної частини 

програми дослідження. 

Робочий план наукового 

дослідження та його 

структура. 

Методологічна частина 

програми соціологічного 

дослідження: формулювання 

теми, мети дослідження та 

його основних завдань, 

визначення предмету та 

об’єкту дослідження, 

здійснення інтерпретації 

понять, формулювання гіпотез 

дослідження. 

Методична частина програми 

соціологічного дослідження: 

розрахунок і обґрунтування 

вибірки, вибір методів 

конкретно-соціологічного 

дослідження, стратегічний 

план та його варіанти: 

пошуковий, аналітичний та 

експериментальний план 

дослідження. 

Робочий план дослідження: 

структура робочого плану: 

етап підготовки до польового 

дослідження, етап польового 

дослідження, підготовка 

первинної інформації до її 

опрацювання та обробки. 

Можливості використання 

форми Google для проведення 

і обробки соціологічної 

інформації. 
 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру/року 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як  

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Креативний менеджмент»,  

«Основи креативного мислення», «Адміністрування процесів у сфері послуг», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату «Економічної соціології». 



Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використову

ватися під 

час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютерне обладнання, проектор. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду 

навчальної 

діяльності) 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів: 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ 

За 

семестр 
Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т 8 Т9 Т10 

30 30 40 100 100 

Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за двома 

змістовними модулями, розподіл балів за якими наведено в таблиці: 

Види завдань, виконуваних студентами Максимальна кількість балів 

Змістовний модуль 1 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні питання, 

доповнення до виступу, участь у дискусії) 

20 

2. Підсумкове тестування  10 

Разом 30 

Змістовний модуль 2 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні питання, 

доповнення до виступу, участь у дискусії) 

20 

2. Підсумкове тестування  10 

Разом 30 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 40 

Разом за семестр 100 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (університету, 

національною та ECTS):  

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 

Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях: 

Оцінка «відмінно»/зараховано:  

 студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,  

 вільно і логічно-аргументовано висвітлює суспільні проблеми,  

 бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії та історії 

соціології,  

 при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову 

науково-монографічну літературу, 

 вміє показати методологічне значення теорій і систем соціології для вибору шляхів 

вирішення конкретних соціально-економічних прикладних проблем; 

Оцінка «добре»/зараховано: 

 студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки, 

 висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними, 

 відсутні посилання на додаткову літературу, 

 практичне застосування теоретичних знань є дещо розпливчастим; 

Оцінка «задовільно»/зараховано: 

 студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах 

питань припускається істотних помилок, 

 не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та пов’язати 

теоретичні знання з практикою, 



 виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний 

апарат навчальної дисципліни; 

Оцінка «незадовільно»/незараховано:  

 студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці, 

 при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок, 

 не може зробити жодних висновків та узагальнень, 

 не бачить взаємозв’язку теорії та практики, яка розглядається. 

 

Питання до 

заліку 

1. Суть економічної соціології як науки. 

2. Об’єкт та предметекономічної соціології. 

3. Функції економічної соціології. 

4. Зв’язок економічної соціології з іншими науками. 

5. Основні історичні етапи становлення економічної соціології як науки. 

6. Н. Дж. Смелзер про предмет та проблеми розвитку економічної соціології. 

7. Перспективи розвитку економічної соціології у XXI ст. 

8. Людина і суспільство в теоріях класичної політичної економії. 

9. Соціологічні теорії економіки класиків соціології.  

10.Економіка і суспільство в теоріях структурного функціоналізму.  

11.Інституційний підхід в економічній соціології. 

12.Економіко-соціологічні ідеї у вітчизняній соціальній думці. 

13.К. Маркс та М. Вебер про взаємовідносини між економічною діяльністю та 

соціокультурними структурами суспільства: порівняльний аналіз. 

14.Дослідження впливу соціальних інститутів на економічне життя суспільства 

(Т.Веблен). 

15.Економіка і релігія (Л. Брентано, М. Вебер).  

16.Гроші як соціокультурне явище (Г. Зіммель).  

17.Розподіл праці з погляду соціології (Е. Дюркгейм).  

18.Соціальна структура і ролі в економіці капіталізму (В. Зомбарт, Й. 

Шумпетер).  

19.Політика і економіка (Д. Кейнс).  

20.Соціальна критика ринкової економіки К. Поланьї.  

21.Ринок і свобода особистості у працях Ф. Хайєка. 

22.Економічна соціологія кінця XX– початку XXI ст. 

23.Економічне зростання і цілі суспільства. 

24.Соціально-економічна політика держави і перспективи розвитку ринкової 

економіки в Україні. 

25.Економіка як соціальна система в умовах глобалізації. 

26.Розробка ресурсних стратегій на XXI ст. як соціальний виклик часу. 

27.Формальні і неформальні практики адаптації індивідів до нового 

економічного середовища. 

28.Спiввiдношення економічної свободи i соціальної захищеності у різних 

суспільствах. 

29.Форми власності в аспекті економічної соціології. 

30.Криміналізація економіки та її соціальні наслідки: соціологічний  аспект. 

31.Неформальність у постсоціалістичній економіці як об’єкт соціологічного 

аналізу. 

32.Моделі соціально-економічних структур.  

33.Економічна стратифікація: об’єктивні та суб’єктивні виміри.  

34.Соціально-економічні групи.  

35.Економічна мобільність. 

36. Соціальне та соціологічне дослідження. 

37. Етапи соціологічного дослідження. 

38. Види соціологічного дослідження. 

39. Соціальний моніторинг. 

40. Методи збору соціологічної інформації та їх класифікація. 



41. Кількісна та якісна парадигми наукового дослідження. 

42. Особливості застосування спостереження та експерименту в соціології. 

43. Методи вивчення внутрішньо групових процесів. 

44. Метод фокус-групи. 

45. Метод анкетування. 

46. Метод інтерв’ю. 

47. Експертне опитування. 

48. Метод спостереження. 

49. Метод аналізу документів. 

50. Метод соціометрії. 

51. Експеримент в соціології. 

52. Структура робочого плану дослідження. 

53. Програма соціологічного дослідження. 

54.Основні складові методологічної частини програми соціологічного 

дослідження. 

55. Основні складові методичної частини програми соціологічного дослідження. 

56. Поняття генеральної та вибіркової сукупності. 

57. Вибірковий метод в соціології. 

58. Вимірювання та шкалювання в соціології. 

59. Інтерпретація та аналіз даних у соціологічних дослідженнях. 

60. Генеральна та вибіркова сукупності. Типи вибірок. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 


