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ВСТУП 
Метою викладання дисципліни є сприяння формуванню у студентів соціологічного підходу 

до розуміння соціально-економічних процесів у суспільстві, уявленню про соціальні процеси в 

сфері економіки, а також – вивчення особливостей соціального механізму регулювання 

господарських відносин та застосування отриманих знань у керівній та організаційній діяльності.   

Основні завдання дисципліни 

– ознайомитись з етапами та тенденціями розвитку вітчизняної та зарубіжної 

економічної соціології; 

– засвоїти основні поняття та категорії економічної соціології; 

– розглянути специфіку сучасних соціально-економічних процесів; 

– дослідити основні господарські ролі людини в суспільстві; 

– з'ясувати, як засоби господарської діяльності людини, її економічні 

очікування та орієнтації зумовлюються приналежністю до певних соціальних 

спільнот; 

– оцінити економічну та соціальну ефективність системи соціальних механізмів 

розвитку української економіки; 

– спробувати спрогнозувати найважливіші трансформаційні тенденції 

соціально-економічних відносин у нашому суспільстві тощо. 

Дисципліна “Економічна соціологія та соціологія праці» спирається на знання отримані 

студентами на попередніх курсах з дисциплін „Соціальна стратифікація” , „Методологія та методи 

соціологічних досліджень”. 

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: 

Знати місце економічної соціології та соціології праці в системі суспільних наук; економіко-

соціологічну модель господарської поведінки людини; основні категорії та поняття економічної 

соціології та соціології праці; методи прикладного соціологічного аналізу економіки, їх зміст і 

застосування; основні концепції західної та вітчизнянної економічної соціології; визначення, 

функції, структуру підприємницької діяльності; функції, характер, зміст і суб’єкти праці; види та 

необхідність регулювання трудової поведінки; основні принципи та форми зайнятості; соціальні 

наслідки безробіття. 

Зміст понять: економічна соціологія; соціологія праці; поведінка, економічна поведінка, дія та 

діяльність; пристосовницька (адаптивна) поведінка, підприємницька (конкурентна) поведінка, 

протестна та партнерська економічна поведінка; комерційна поведінка, дистрибутивна 

(розподільча) поведінка, виробнича поведінка, споживча поведінка; економічна культура, 

економічна свідомість; Організаційна культура, технологічна культура, корпоративна культура; 

підприємництво; господарська організація; економічна організація; трудова поведінка; 

організаційна чи адмістративна поведінка, стратифікаційна поведінка, інноваційна поведінка, 

адаптивно-пристосовницька поведінка, церемонійно-субординаційна поведінка, деструктивна 

поведінка, господарницька та підприємницька поведінка; трудові відносини та трудовий контроль; 

зайнятість і ринок праці. 

Вміти дати загальну характеристику головним підходам щодо визначення об′єкту та предмету 

економічної соціології та соціології праці; дати визначення основним категоріям та поняттям 

економічної соціології та соціології праці: як загальнонауковим, так і спеціальним; розкрити 

основні особливості економічної культури в українському суспільстві; визначити особливості 

господарської, корпоративної та договірної культури; вміти охарактеризувати групи економічних 

відносин; вміти розкрити основні функції підприємництва у сучасному суспільстві; наводити 

аргументи щодо необхідності  всебічного аналізу підприємництва у сучасній системі ділових і 

соціальних відносин; проаналізувати основні форми зайнятості та основні психологічні наслідки 

від тривалого безробіття. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна 

«Економічна соціологія та соціологія праці» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», виступає одним із головних соціологічних  дискурсів 

для вивчення суспільних трансформацій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

2.1. Лекційні заняття 

№ п/п Зміст /теми/ занять 
Кількість 

годин 

1. 

 

Економічна соціологія: предмет, основні задачі та місце в 

системі соціального знання. 

2 

2. Історія економічної соціології 2 

3. 
Економічна поведінка та її типологія в  

соціологічному дискурсі 

2 

4. 
Економічна культура як регулятор  

економічної поведінки 

2 

5. 
Суб’єкти економічних відносин та їхні  

економічні інтереси  

- 

6. 
Підприємництво як інноваційна модель  

економічної поведінки 

2 

7. Підприємництво і бізнес - 

8. Людина в господарській організації 2 

9 Соціологія праці як наука   2 

10 Праця як вид соціальної діяльності 2 

11 Трудова поведінка особи та механізми її   регулювання 2 

12 Трудові відносини в діяльності людини 2 

13 Трудова мобільність та кар’єра 2 

14 Людина в сфері зайнятості 2 

 ЗАГАЛОМ: 24 

 

2.2. Семінарські заняття 

№ Назва теми Кількість годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Економічна соціологія 

1. Економічна соціологія: предмет та об’єкт  2 

2. Історія економічної соціології - 

3. Економічна поведінка та її типологія  2 

4. Економічна культура як регулятор  

економічної поведінки 

 

5. Суб’єкти економічних відносин та їхні економічні інтереси 2 

6. Підприємництво і бізнес 2 

7. Людина в господарській організації 2 

 

8. Праця як вид соціальної діяльності 2 

9. Трудова поведінка особи  2 

10. Трудові відносини в діяльності людини 2 

11. Трудова мобільність та кар’єра 2 

12 Людина в сфері зайнятості 2 

13 Зайнятість і безробіття 2 

 Всього 24 
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2.3.Самостійна робота  

№ 

теми 
Назва теми 

Кількіс

ть годин 

1. 

 

Економічна соціологія: предмет, основні задачі та місце в системі 

соціального знання. 
5 

2. Історія економічної соціології 5 

3. 
Економічна поведінка та її типологія в  

соціологічному дискурсі 

5 

4. 
Економічна культура як регулятор  

економічної поведінки 

5 

5. 
Суб’єкти економічних відносин та їхні  

економічні інтереси  

5 

6. 
Підприємництво як інноваційна модель  

економічної поведінки 
5 

7. Підприємництво і бізнес 5 

8. Людина в господарській організації 6  

9 Соціологія праці як наука   5 

10 Праця як вид соціальної діяльності 5 

11 Трудова поведінка особи та механізми її   регулювання 5 

12 Трудові відносини в діяльності людини 5 

13 Трудова мобільність та кар’єра 5 

14 Людина в сфері зайнятості 5 

15  Зайнятість і безробіття 6 

ЗАГАЛОМ: 54 
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3. Рекомендована література 

Базова література 

до нормативного навчального курсу “ Соціологія економіки» 

1.Асперс П., Коль С., Пауэр Д. Экономическая социология открывает для себя экономическую 

географию (перевод Е. Головлянициной). // Экономическая социология.[2010] Т. 11 № 3. С. 100–

121 

2.Ванг Д. Существует ли канон в экономической социологии? (перевод А. А. Грязновой) // 

Экономическая социология [2013] Т. 14 № 2. С. 111–122 

3.Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 

4.Генкин В.М. Экономика и социология труда. – М., 2001. 

5.Доббин Ф. Сравнительный и исторический подходы в экономической социологии// 

Экономическая социология [2016] Т. 17 № 3. С. 37–81 

6.Дорин А.В. Экономическая социология. – Минск, 1997. 

7.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – Одесса, 1990. 

8.Економічна соціологія. Навчальній посібник. / За ред. В.М. Ворони, В.Е. Пилипенка. – К., 1997. 

9.Ефременко Т. Экономическая ментальность украинского этноса // Социология: теория, методы, 

маркетинг. – 2007. –  №2. –  С.103-127 

10. Єфременко Т. Економічна ментальність українського етносу // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2007. - № 2. – С.103-121. 

11. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. – Новосибирск, 1991. 

12. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 

13. Кастельс М. Інтернет-Ґалактика: Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. – 

К.:Ваклер, 2007. – 304 с. 

14. Конвер Б., Хайлброн Й. Второе рождение экономической социологии [Экономическая 

социология в США] // Экономическая социология. [2005] Т. 6 № 5. С. 28–52 

15. Кравченко А.И. Социология для экономистов: Учебное пособие для вузов. –  М., 2000.  

16. Курарин А.А. Экономическая социология: опыт обора // Социс. – 2008. – №6. – С.131-138. 

17. Куценко О. Україна у трансформаційних процесах: Quo vadis? // Соціологія: Теорія, методи, 

маркетинг. – 2007. - № 1. – С.18-32. 

18. Маркин М. Е. Новый институциональный подход в экономической теории и экономической 

социологии: основные сходства и различия // Экономическая социология.[2012] Т. 13 № 3. С. 123–

133 

19. Маркин М. Е. Предпосылки экономической социологии права в работах классиков социологии 

// Экономическая социология.- 2015 - Т. 16 № 3. С. 143–162 

20. Новая индустриальная волна на Западе: Антология. – М.: Академия, 1999. – 640 с. 

21. Новикова Е. Г. Обзор интернет-ресурсов - 6. Классика экономической социологии, история и 

методология экономической социологии, социальная стратификация. // Экономическая 

социология. [2002] Т. 3 № 2. С. 101–106 

22. Новикова Е. Г.Обзор интернет-ресурсов по экономической социологии - 3//Экономическая 

социология. 2001. Т. 2. № 4. С. 121–124 

23. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці: Навч. посібник. – Запоріжжя, 2001.  

24. Пилипенко В.Е., Шевель І.П. Соціологія підприємництва. – К., 1997. 

25. Попов Ю.Н., Шевчук А.В. Современная економика и социология труда: Учебное пособие. – 

М., 2003.  

26. Радаев  В.В. Социология потребления: основные подходы// Социс. – 2005. – №1.   

27. Радаев В. В. Еще раз о предмете экономической социологии //Экономическая социология 

[2002] Т. 3 № 3. С. 21–34 

28. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций. – М., 1997. 

29. Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие. – М., 1999. 

30. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? //Экономическая 

социология [2004] Т. 5 № 4. С. 37–55 

https://ecsoc.hse.ru/2010-11-3/26591022.html
https://ecsoc.hse.ru/2010-11-3/26591022.html
https://ecsoc.hse.ru/2010-11-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2010-11-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-2/79413129.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-2.html
https://ecsoc.hse.ru/2016-17-3/183184775.html
https://ecsoc.hse.ru/2016-17-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5/26592802.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5/26592802.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-3/55601070.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-3/55601070.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2012-13-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2015-16-3/150519621.html
https://ecsoc.hse.ru/2015-16-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2002-3-2/26590601.html
https://ecsoc.hse.ru/2002-3-2/26590601.html
https://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html
https://ecsoc.hse.ru/2002-3-3/26593593.html
https://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html
https://ecsoc.hse.ru/2004-5-4/26592296.html
https://ecsoc.hse.ru/2004-5-4.html
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31. Сведберг Р., Смелсер Н. Социологический подход к анализу хозяйства//Экономическая 

социология. [2003] Т. 4 № 4. С. 48–61 

32. Соколова Г.Н. Экономическая социология. Учебник. – М., 2000. 

33. Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI 

века (перевод Александра Куракина).//Экономическая социология. [2013] Т. 14 № 1. С. 28–53 

34. Фуркад М. Интервью с Марион Фуркад. Дюркгейм и science studies для экономической 

социологии (проведено О. И. Кирчик, перевод Т. Н. Филипповой) // Экономическая социология. 

[2013] Т. 14 № 2. С. 8–16 

35. Человек и общество: Хрестоматия. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – 336 с. 

36. Чернин И.М. Экономическая социология. Курс лекций. – Донецк, 2003.  

37. Шабанова М. А. Социоэкономика и экономическая социология: точки размежевания и 

интеграции. // Экономическая социология. [2005] Т. 6 № 5. С. 12–27 

38. Штайнер Ф.«Органический» дарообмен и  трансплантация органов, развитие экономической 

социологии и мораль в мире, управляемом деньгами: интервью с Филиппом Штайнером (перевод 

Е. Назарбаевой)//Экономическая социология [2014] Т. 15 № 1. С. 11–19 

Інтернет-ресурси: 

1. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство //  www.cato.ru/library 

2. Розенберг Н., Бирдцелл Л. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование 

индустриального мира // www.cato.ru/library 

3. Бастиа Ф. Экономические софизмы или хитрые уловки протекционистов, разоблаченные 

сторонником свободной торговли / Пер. с франц. // www.cato.ru/library 

4. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность // 

www.cato.ru/library 

5. Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории / Пер. с англ. // 

www.cato.ru/library  

6. Норберг Ю. В защиту глобального капитализма // www.cato.ru/library 

7. Политическое обеспечение бизнеса / Под ред. Ю.С. Коноплина. – М., 1995 // 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/78793 

8. Ротбард М. Власть и рынок: Государство и экономика // www.cato.ru/library 

9. Рэнд А. Апология капитализма // http://marsexxx.com/ 

10. Бастиа Ф. Что видно и чего не видно // www.cato.ru/library 

11. Боуз Д. Рыночный процесс. – В кн.: Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика //  

www.cato.ru/library 

12. Брэдфорд Д. Триумф Капитала // http://www.gumer.info/  

13. Вахитов Р. Кто такие антиглобалисты и почему им не нравится глобальный капитализм? // 

http://www.gumer.info/ 

14. Ди Лоренцо Т. Миф о естественой монополии // www.cato.ru/library 

15. Жувенель де Б. Этика перераспределения // http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_ethics 

16. Зомбарт В. Буржуа // http://spbgu.ru/library3 

17. Малинова О. Другой взгляд на «транзит», или о пользе и вреде повествовательных схем // 

http://www.politnauka.org/library/dem/ 

18. Райзман Д. Угрожает ли laissez-faire свободе? Ответ Джорджу Соросу // www.cato.ru/library 

19. Ротбард М. Протекционизм и разрушение процветания // www.cato.ru/library 

20. Рэнд А. Большой бизнес – преследуемое меньшинство нашего общества // www.cato.ru/library 

21. Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс // http://shulenina.narod.ru/Ekolog/index.html 

22. Смит А. Исследование и природе и причнах богатства народов //  www.cato.ru/library 

23. Сото де Х.У. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество // 

http://www.classs.ru/library1/economics/ 

24. Фридмен М. Капитализм и свобода // www.cato.ru/library 

https://ecsoc.hse.ru/2003-4-4/26591937.html
https://ecsoc.hse.ru/2003-4-4.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-1/72830281.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-1/72830281.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-1.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-2/79408526.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-2/79408526.html
https://ecsoc.hse.ru/2013-14-2.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5/26592631.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5/26592631.html
https://ecsoc.hse.ru/2005-6-5.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-1/111328530.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-1/111328530.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-1/111328530.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-1.html
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/78793
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://marsexxx.com/
http://www.cato.ru/library
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_ethics
http://spbgu.ru/library3
http://www.politnauka.org/library/dem/
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
http://www.classs.ru/library1/economics/
http://www.cato.ru/library/acton/freedom_in_christianity
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

 

 

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів. 

 

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 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – індивідуальні завдання, 

завдання із виконання самостійних робіт, перелік питань, винесених на поточний 

контроль навчальної дисципліни. 

. 

 

Розробник: д.с.н., проф. Коваліско Н. В.  _____________________________  
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