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Назва дисципліни: «Соціологія економіки»  
Семестр: 7 
Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія 
Загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); в тому числі 

аудиторні години -  24 год. лекцій, 24 год. сем. занять 
 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає формування у студентів 

соціологічного розуміння та специфіки соціально-економічних процесів у 

суспільстві; уявлень про соціальні процеси в сфері економіки, а також – вивчення 

особливостей економічної культури в українському суспільстві та соціального 

механізму регулювання господарських відносин та застосування отриманих знань у 

керівній та організаційній діяльності. Має вміти оцінити економічну та соціальну 

ефективність системи соціальних механізмів розвитку української економіки; 

проаналізувати основні форми зайнятості та основні психологічні наслідки від 

тривалого безробіття й спробувати спрогнозувати найважливіші трансформаційні 

тенденції соціально-економічних відносин в українському суспільстві тощо. 
 

Результати навчання: 

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. 
 
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. 

. 
 

Форма звітності: іспит 
Мова вивчення: українська 
Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji 
З подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 
студентів 4к. бакалавріату 
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