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Інформація про курс
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідний теоретичний і фактографічний матеріал для отримання цілісної картини 
Коротка анотація курсу
Дисципліна «Соціологія економіки» є навчальною дисципліною зі спеціальності 054 – соціологія, для освітньої програми «Соціологія», яка викладається у 7 семестрі в обсязі 4 кредитів
Мета та цілі курсу
Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння соціологічного підходу до аналізу соціально-економічних процесів у суспільстві, уявлень про соціальні процеси в сфері економіки, а також – вивчення особливостей соціального механізму регулювання господарських відносин та застосування отриманих знань у керівній та організаційній діяльності.  
Цілі курсу: Здобувачі мають критично оцінювати опрацьовані рекомендовані джерела та літературу, аналізувати емпіричні дані, здійснювати компаративний аналіз тенденцій та динаміки соціальних процесів, показати розуміння соціально-економічного розвитку сучасного українського суспільства.
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Тривалість курсу
90 год.
Обсяг курсу
39 годин аудиторних занять. З них 13 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 51 год. самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення курсу його учасник буде
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|вміст,утримання| і застосування|вживання|; 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.
Ключові слова
економічна соціологія; соціологія праці; поведінка, економічна поведінка, дія та діяльність; економічна культура, економічна свідомість; Організаційна культура, технологічна культура, корпоративна культура; підприємництво; господарська організація; економічна організація; трудова поведінка; трудові відносини та трудовий контроль; зайнятість і ринок праці.
Формат курсу
очний
Теми
Форма заняття
Література, ресурси
Завдання,
години
Термін виконання
	Економічна соціологія: предмет, основні задачі та місце в системі соціального знання. Історія економічної соціології

Леція,
семінарське заняття
	Основи економічної соціології: навч.-метод. Посібник / Н.В. Коваліско,  А.І. Кудринська. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 442 с.
	Економічна соціологія. Навчальній посібник. / За ред. В.М. Ворони, В.Е. Пилипенка. – К., 1997.
	Макеєв С., Оксамитна С. Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 4. - С. 201-210.
	HYPERLINK "https://i-soc.com.ua/assets/files/library/obshhestvo-bez-doveriya.pdf" Общество без доверия / Под редакцией Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. - Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. - 338с.  
	Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. – К. : НаУКМА, 2017 – 180 с.
	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
	Маркин М. Е. Предпосылки экономической социологии права в работах классиков социологии // Экономическая социология.- 2015 - Т. 16 № 3. С. 143–162
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	Економічна 

поведінка та її 
типологія в 
соціологічному дискурсі
Лекція,
семінарське заняття
	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.
	Петрушина Т.О.  Социально-эко- номическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен / Т.О.Петрушина // – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. – 544 с. 
	Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения / Под ред. В.Вороны, Е.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2001. – 351 с.
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	Економічна 

культура як 
регулятор 
економічної 
поведінки
Лекція, семінарське заняття
1.Экономическая культура населения Украины / Под ред. академика НАН Украины В.М.Вороны, д-ра филос. наук, профессора Е.И.Суименко. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. — 316 с.
2. Смакота В.В. Экономика – явление духовное?! / В.Смакота // – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 201 с.
3. Єфременко Т. Економічна ментальність українського етносу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 2. – С.103-121.
3. Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі: випадок Польщі та України //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. –  №1. –  C.32-55
4.Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
	Кастельс М. Інтернет-Ґалактика: Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. – К.:Ваклер, 2007. – 304 с.
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	Суб’єкти 

економічних 
відносин та їхні 
економічні інтереси
семінарське заняття
	Арсеенко А. Социально- экономический механизм регулирования трудовых отношений / А.Арсеенко // – К.: Наукова книга, 1995. – 182 с.
	Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? //Экономическая социология [2004] Т. 5 № 4. С. 37–55
	Еволюція ринкових інститутів в Україні : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. канд. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 334 с.

Економіка україни в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / відп. ред. – акад. НАН України В.М. Геєць; редколегія: В.М. Геєць (голова), А.А. Гриценко, В.В. Небрат, І.І. Бажал (відповідальний секретар) / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 568 с.
	Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О.Г.Білоцерківець, Т.В.Бурлай, Н.Ю.Гончар та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с. 
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	Підприємництво 

як інноваційна
модель 
економічної 
поведінки
Лекція, семінарське заняття
	Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Под ред. Вороны В.М., Суименко Е.И. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1995. – 185 с.
	Арсеенко А.Г., Малюк А.Н., Толстых Н.В. Вызовы глобализации и Украина. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2011. – 517 с.
	Пилипенко В.Е., Шевель І.П. Соціологія підприємництва. – К., 1997.
	Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 532 c.: табл., рис. – Режим доступу : HYPERLINK "http://ief.org.ua/docs/mg/314.pdf" http://ief.org.ua/docs/mg/314.pdf

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Середа Ю.В., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 288 с. 
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	Людина в господарській організації

семінарське заняття
	Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / Под общей ред. академика НАН Украины В.М.Вороны, д.филос. наук, проф. Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. – 211 с.
	Резнік В.С. HYPERLINK "https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik_v_s_legitimation_of_private_property_as_a_concept_2010.pdf" Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії - К. : Інститут соціології НАН України, 2010. - 512 с.
	Резнік В.С. HYPERLINK "https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik_v_s_social_psychological_modelling__in_-the_process_of_marketing_activity.pdf" Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності: Монографія. –Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. – 220 с.
	Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 326 с. 
	Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : кол. моногр. / за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/285.pdf
	Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с.
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	ССоціологія праці як наука. Праця як вид соціальної діяльності  

Лекція, семінарське заняття

	Вакуленко С.М. Соціологія праці: Навч. посібник / С.М. Вакуленко. – К:Знання, 2008. – 262 с.
	Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці: Навч. посібник. – Запоріжжя, 2001.
	Попов Ю.Н., Шевчук А.В. Современная економика и социология труда: Учебное пособие. – М., 2003. 
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8. Трудова поведінка особи та механізми її   регулювання
Лекція, семінарське заняття
	Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 416 с.
	Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика / Аліна Василівна Бойко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 288 с. 
	Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.В.Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.
	Суименко Е.И., Т.О. Ефременко. Homo economicus современной Украины. Поведенческий аспект. – К.: Ін-тут социологии, 2004. – 294 с.
	Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / За ред. В.В.Танчера, В.П.Степаненка. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - 244 с.
	Український ринок праці: імперативи та можливості змін : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 356 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf
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9.Трудові відносини в діяльності людини.
Трудова мобільність та кар’єра
Лекція, семінарське заняття
	Арсеенко А. Социально-
	экономический механизм регулирования трудовых отношений / А.Арсеенко // – К.: Наукова книга, 1995. – 182 с.
	Еволюція ринкових інститутів в Україні : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. канд. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 334 с.

Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / відп. ред. – акад. НАН України В.М. Геєць; редколегія: В.М. Геєць (голова), А.А. Гриценко, В.В. Небрат, І.І. Бажал (відповідальний секретар) / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 568 с.
	Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О.Г.Білоцерківець, Т.В.Бурлай, Н.Ю.Гончар та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с. 
	Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.; НАН України, ДУ «Інститут економ. та прогнозування НАН України» . – К.: , 2015. – 344 с.
	Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Середа Ю.В., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 288 с. 
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10.Людина в сфері зайнятості. Зайнятість і безробіття

Лекція, семінарське заняття

	Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с.
	Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська, О. Іванов, Т. Костюченко, Л. Малиш, Т. Марценюк, С. Стукало ; за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. – К. : НаУКМА, 2017. – 180 с.
	Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 416 с.
	Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика / Аліна Василівна Бойко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 288 с. 
	Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.В.Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.
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Підсумковий контроль
Іспит в кінці семестру (письмовий)
Пререквізити
Для вивчення курсу учасники потребують базових знань із навчальних дисциплін: Вступ до спеціальності, Історія та теорія соціології, Математичні методи в соціології, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел.																
Навчальні методи та техніки,  які будуть використовуватись під час викладання курсу
Презентації, лекції, дискусії
Необхідне обладнання
Мультимедійний проектор
Критерії оцінювання 
Оцінювання проводиться за 100  бальною шкалою.
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
Практичні заняття – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 25балів;
Письмова робота – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 25 балів;
Іспит – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
Враховується відвідування занять, бали набрані під час семінарських занять, а також за індивідуальну письмову роботу.
Питання до іспиту
Предмет та об′єкт економічної соціології.
Структура економічної соціології.
Місце економічної соціології в системі суспільних наук.
Економіко-соціологічна модель господарської поведінки людини.
Методологічні основи взаємодії соціологічної та економічної теорії.
Основні категорії та поняття економічної соціології.
	Соціально-економічний закон розподілу праці. Сутність |сутність,єство|, аспекти і форми прояву|вияв|.
Соціально-економічний закон зміни|перерва,переміна| праці. Форми його прояву|вияв| на сучасному етапі.
Сутність |сутність,єство| і форми прояву|вияв| соціально-економічного закону конкуренції.
Методи прикладного соціологічного аналізу економіки. Їх зміст|вміст,утримання| і застосування|вживання|.
	Історія розвитку економічної соціології.
Еволюція "економічної людини".
Класичний та неокласичний етап в поглядах на господарську поведінку людини в економічній теорії.
Економічний імперіалізм та теорії "раціонального вибору": особливості методологічного пошуку.
Еволюція "соціологічної людини".
Економічна соціологія К. Маркса.
Соціологія економічного життя в працях М. Вебера.
Внесок Т. Веблена в становлення економічної соціології.
Амеріканський функціоналізм в економічній соціології.
Основні концепції вітчизнянної економічної соціології.
Соціальні основи економічної діяльності.
Структурні елементи господарської  мотивації.
Примушення як мотив господарської діяльності.
Економічний інтерес як структурний компонент господарської мотивації.
Соціальні норми та господарська діяльність: логіка взаємодії.
Господарська культура: сутність визначення, структура, основні функції.
Метаморфози господарської культури у сучасному українському суспільстві.
Феномен господарської влади.
Сутність, визначення та основні ознаки господарських організацій.
Господарські організації як об′єкт соціально-економічного аналізу.
Типологія господарських організацій.
Основні форми внутрішньоорганізаційних відносин.
Підприємницька діяльність: визначення, функції, структура.
Соціальний портрет сучасного підприємця в Україні.
	Предмет соціології праці як галузевої соціології
Основні види соціально-трудових відносин
Відмінність соціологічного підходу до вивчення праці від підходів інших наук про працю
Основні функції та завдання соціології праці на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Суть основних категорій соціології праці
Функції та суб’єкти праці 
Показники ставлення до праці
Трудова поведінка, її види та необхідність регулювання?
Класифікація потреб та їхня роль у трудовій поведінці людини
Шляхи формування і задоволення потреби в праці
Сутність категорій «цінність праці», «ціннісні орієнтації в сфері праці» 
Суть концепції теорії дії (акціонізму)
Суть концепції теорії трудового процесу. 
Концепція групового співробітництва та концепція гуманізації праці.
Концепція демократизації управління та «управління людськими ресурсами».
Суть інституціоналізації індустріального конфлікту. 
Основні характеристики, форми зайнятості та її функцій у сучасному суспільстві.
Відмінність між явною неповною зайнятістю і прихованою неповною зайнятістю
Безробіття у широкому та вузькому тлумаченні терміна.
Основні принципи та форми самозайнятості.
Основні самостійної зайнятості. У чому їхня сутність
Структурне та фрикційне безробіття
Зміст поняття „природний рівень безробіття”
Соціальні наслідки безробіття
Основні психологічні наслідки від тривалого безробіття
Стадії або фази переживань людини за умови вимушеного безробіття
Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенні курсу.



