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Структура навчальної дисципліни 
 

№  

теми 

Назва теми/змістового модулю Кількість годин 

Лекції семінари 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Соціологія економіки  

1.  Статус та роль економічної соціології 

у системі соціологічних наук. 

18.02 20.02 

2.  Історія економічної соціології. 

Основні напрями сучасної ЕС 

27.02 

3.  Економіка як соціальна система 

Соціологічний аналіз економічних 

інститутів. Соціологічний аналіз 

ринку 

5.03 

4.  Економічна поведінка та її типологія 

в  

соціологічному дискурсі 

3.03 12.03 

5.  Економічна культура як регулятор  

економічної поведінки 
17.03 19.03 

6.  Соціологія споживання  26.03 

7.  Підприємництво як інноваційна 

модель  

економічної поведінки. 

Підприємництво і бізнес 

31.03 2.04 

8.  модульний контроль  9.04 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Соціологія праці  

1 Соціологія праці як наука. 

Праця як основний базовий  

соціальний процес.    

14.04 16.04 

2 Соціально-трудові відносини у сфері праці  23.04 

3 Трудова поведінка особи та трудова  

адаптація  

28.04 30.04 

4  Трудова мобільність та кар’єра 7.05 

5 Мотивація та стимулювання праці. 12.05 14.05 

6 Трудова організація та трудовий колектив  21.05 

7 Зайнятість і безробіття. Людина в сфері зайнятості  

 

26.05  

8 модульний контроль  28.05 

 

  



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Соціологія праці 
 

 

Семінарське заняття 1. ДЕДЛАЙН ЗДАЧІ 16.04 

 

Тема 1. Соціологія праці як наука. Праця як основний базовий соціальний процес 

1. Соціологія праці як спеціальна соціологічна теорія. Об'єкт, предмет і методи дослідження соціології праці. 

2. Особливості соціологічного підходу до вивчення праці. Основні категорії соціології 

праці. Функції та завдання соціології праці. 

3. Взаємозв'язок соціології праці з суміжними науковими дисциплінами. 

4. Місце праці в системі діяльності людини. Роль праці в становленні людини та суспільства. 

5. Соціальна сутність та функції праці. Значення понять "характер праці" та "зміст праці" в соціологічному 

вивченні процесу праці. 

6. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників. 

7. Структурні зміни, динаміка розвитку праці на сучасному етапі під впливом НТР. 
 

НА ДОДАТКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ (для тих, хто має недостатньо балів за попередні теми) 

 

Виникнення та розвиток соціології праці. Історія зарубіжних  

та вітчизняних шкіл та напрямів. 
 

1. Періодизація історії зарубіжної соціології праці. Характеристика трьох основних етапів її розвитку: 

донаукового, класичного та сучасного. Особливості першого етапу. 

2. Суспільно-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології праці. 

3. Класична школа наукового менеджменту. Концепція організації виробничого процесу Ф. У. Тейлора. 

4. Характеристика школи "людських відносин". Методологія та методика Хоторнського експерименту.  

5. Сучасні теоретичні концепції соціології праці: концепції постіндустріального суспільства та якості трудового 

життя. 

6. Періодизація становлення вітчизняної соціології праці. 

7. Проблематика досліджень соціології праці в сучасному українському суспільстві.  

 
 

 

Семінарське заняття 2 ДЕДЛАЙН ЗДАЧІ 23.04 

Тема: Соціально-трудові відносини у сфері праці 

1. Поняття "соціально-трудові відносини" (СТВ) та їх  різновиди 

2. Напрями аналізу соціально-трудових відносин. Суб'єкти соціально-трудових відносин та  їх характеристика. 

3. Роль держави як суб' єкта соціально-трудових відносин. 

4. Основні типи соціально-трудових відносин. Активні та пасивні форми опору найманих працівників 

адміністрації підприємств. 

5. "Соціальне партнерство" як механізм регулювання соціально-трудових відносин. 

6. Інститут колективних переговорів та колективних угод. Криза профспілкового руху в найбільш розвинутих 

країнах на сучасному етапі. 

7. Сучасний стан та проблеми функціонування системи соціального партнерства в сучасному українському 

суспільстві. 

 

Семінарське заняття 3. ДЕДЛАЙН ЗДАЧІ 30.04 

Тема. Трудова поведінка та трудова адаптація. 
 

1. Трудова поведінка як різновид соціальної поведінки.  

2. Зміст та структура трудової поведінки.  

3. Потреби, їхня роль у формуванні трудової поведінки.  

4. Трудові цінності, їхні класифікаційні типи. Ціннісні орієнтації, їхня роль у трудовій діяльності 

людини. 



5. Сутність трудової адаптації, її основні етапи. Первинна та вторинна трудова адаптація. Професійна,  

соціально-психологічна, організаційна та дозвільно-побутова адаптація. 

6.  Індикатори трудової адаптації. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти трудової адаптації.  

 

 

ПОДАЛЬШІ ТЕМИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ 

Семінарське заняття 4. 

Тема. Мотивація та стимулювання праці 

 

1. Сутність механізму мотивації праці. 

2. Функції та структура мотивації праці. 

3. Теорії та моделі мотивації праці. 

4. Соціологічна сутність стимулювання праці, його види та функції. 

5. Принципи та умови забезпечення соціальної ефективності стимулювання праці. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема. ТРУДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.  

 

 

1. Поняття трудової організації. Функції трудових організацій. 

2. Соціальна структура трудової організації. Види структур. 

3. Поняття трудового колективу. Згуртованість трудових колективів 

4. Управління трудовим колективом 

5. Соціологічні дослідження трудових колективів та організацій  

 

Семінарське заняття 6 

Соціально-психологічний клімат та трудові конфлікти. 

 

1. Cоціально-психологічний клімат трудового колективу. 

2. Базові виміри психологічного клімату та їхні особливості. 

3. Сутність та особливості трудових конфліктів. 

4. Специфіка розв’язання конфліктної ситуації в трудовому колективі.  

5. Принципи керівництва щодо подолання конфліктної ситуації. 

 

 

Вибір тематики: на кожну наступну тему семінарського заняття опрацювати матеріали навчального 

посібника «Основи економічної соціології» 

 

Написання есею: За кожною темою (НЕ окремими питаннями теми!!!) – має бути написане 

анотоване есе до 2-х сторінок, яке розкриває зміст опрацьованих матеріалів. 
 

Оцінка роботи за тему:  Кожне завдання оцінюється в максимальних 3 бали. 
Це буде гарантією, що кожен опрацював наступну тему і можливість отримати бали поточного 

контролю. 
  

Окрім того, пам’ятаємо про ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ щодо опрацювання монографій. 
Усі готують свої презентації, які захищати будете вже на наступних семінарських заняттях, 

починаючи з 16.04. 

Надсилаєте презентації по мірі їх готовності Анні Іванівні  для оцінювання! 
 

Терміни: термін подачі опрацьованих матеріалів станом на кожен четвер до 21.00. 

 

Кому подавати: Анні Іванівні akudrinska@ukr.net  до зазначеного дедлайну кожного семінару. 
 

mailto:akudrinska@ukr.net


 

Відповідальний за дистанційне навчання н.д. «Соціологія економіки»: 

 проф. Коваліско Наталія володимирівна,  ел. скринька:  kovalisko@ mail.lviv.ua 

 

 

  

 

Методичне забезпечення 

Основи економічної соціології: навч.-метод. Посібник / Н.В. Коваліско,  А.І. Кудринська. - Львів: ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2016. – 442 с. 

Комерційна реклама і споживання: соціологічний дискурс: монографія / Н.В. Коваліско. О.І. Герус. – 

Львів, Ліга-Прес 2017 – 173 с. 
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