
Рецензія 

на освітньо-професійну програму «Бізнес- соціологія»,  

розроблену кафедрою соціології 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

для підготовки бакалавра соціології 

в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  

за спеціальністю 054 Соціологія  

 

Рецензована освітньо-професійна програма «Бізнес-соціологія», яка розроблена 

кафедрою соціології для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, на мій погляд, 

є технологічною та такою, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців високої 

кваліфікації. Мій досвід роботи, як  фахового соціолога і випускника Львівського університету 

за цією ж спеціальністю, дає підстави порівнювати, а також рецензувати відповідні навчальні 

програми на їх відповідність сучасному ринку праці. Важливо підкреслити, що вимоги ринку 

праці постійно наростають  щодо професійних і комунікативних навиків претендентів на 

посаду. Окрім знання дидактичного, фахового, випускнику важливо знайти власну нішу  з 

реалізації особистісного потенціалу, виявити ініціативу, а також бути креативним та 

відповідальним. Фах соціолога – це також висока моральна відповідальність перед 

суспільством, адже вміння провести дослідження – це ще половина справи, важливо їх  

адекватно інтерпретувати, верифікувати  і коректно подати, не образивши почуття пересічного 

громадянина. 

Запропонована програма, виходячи із її змістовного аналізу, має за мету націлити 

студента на оволодіння низкою професійних компетентностей, що охоплюють широкий 

спектр як теоретичного, так і прикладного знання у царині соціології. З іншого боку, імпонує 

міждисциплінарний підхід, який поєднує дві сфери: соціальну та економічну. Саме таке 

поєднання, на мій погляд, є перспективним у сучасних умовах, так як розширює пізнавальні 

можливості студента, робить його адаптивним до викликів та збагаченим знанням 

соціоекономічного спрямування. Варто тут зазначати, що в Україні з спеціальності 

«Соціологія» таких програм практично є одиниці або відсутні.  

В якості пропозиції до запропонованої освітньо-професійної програми хотілося б 

висловити її подальшу націленість на впровадження навчальних дисциплін, які б передбачали 

опрацювання великих масивів соціальної інформації на основі зокрема вторинного аналізу 

наявних вже даних. Досвід діяльності соціологічної групи «Рейтинг» дає підстави 

стверджувати, що сьогодні дослідницькими організаціями накопичено великі масиви 

інформації (банки даних), які потребують подальшого системного аналізу. Місце такого 

аналізу вбачається передусім у введенні спеціальних блоків у дисципліни з кількісного та 

якісного соціологічного дослідження. Окрім того, у блок дисциплін вільного вибору студента 

варто долучити предмет, який би глибше  піднімав питання етичної відповідальності соціолога 

за результати професійної діяльності. Дослідницька Група, яку я представляю, потребує таких 

фахівців, тим більше у нас є тривалі дослідницькі ті наукові стосунки з кафедрою соціології, 

ми завжди відкриті до співпраці, проведення виробничих і навчальних практик студентів, а 

також подальшого  працевлаштування добре підготовлених випускників ОПП «Бізнес-

соціологія». 

У підсумку хочу висловити свою підтримку, запропонованій освітньо-професійній 

програмі, відзначити її потрібність та актуальність в сучасних умовах  і вважаю за необхідне 

висловити подальшу готовність до нашої співпраці з кафедрою соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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