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Пояснювальна  заПиска

Сучасне українське суспільство переживає складний період фор-
мування ринкових відносин, що потребує нового економічного мис-
лення та нової господарської культури. Це ставить особливі вимоги 
до спеціалістів у галузі кадрового менеджменту.

Вивчення дисципліни “Економічна соціологія та соціологія праці” 
передбачає наявність у студентів базових знань із загальної соціоло-
гії, володіння категоріальним апаратом соціологічної науки.

Економічна соціологія і соціологія праці — дві самостійні, але 
тісно взаємопов’язані галузі соціологічного знання. Об’єктом еконо-
мічної соціології виступає взаємодія економічної та соціальної сфер 
суспільства, об’єктом соціології праці — соціально-трудові відноси-
ни. Отже, навчальна програма передбачає вивчення спочатку загаль-
них аспектів соціально-економічного життя, а потім — тенденцій, які 
відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Це дає підставу 
об’єднати ці дві дисципліни в один навчальний курс.

Основні навчально-методичні посібники з дисципліни “Економіч-
на соціологія та соціологія праці” наводяться в списку рекомендова-
ної літератури.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“економічна  соціологія  Та  соціологія  Праці”

№ 
пор.

Назви змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль і. Предмет економічної соціології

1 Економічна соціологія як наука

2 Основні теорії економічної соціології

Змістовий модуль іі. Основні напрями дослідження 
економічної соціології

� Основні соціально-економічні закони

4 Соціально-економічна структура суспільства

5 Економічна культура суспільства

6 Соціологічний аналіз підприємництва
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1 2

7 Соціологічний аналіз споживання

Змістовий модуль ііі. Предмет соціології праці

8 Соціологія праці як наука

9 Історія становлення соціології праці як науки

Змістовий модуль іV. Основні напрями дослідження 
соціології праці

10 Трудова поведінка

11 Мотивація праці

12 Стимулювання праці

1� Трудовий колектив

14 Трудова адаптація

15 Трудовий конфлікт

16 Трудова мобільність і трудові міграції

17 Ринок праці

Разом годин: 108

змісТ  
дисципліни 

“економічна  соціологія Та соціологія Праці”

Змістовий модуль і. Предмет економічної соціології

Тема 1. економічна соціологія як наука
Поняття економічної соціології, об’єкт та предмет її вивчення. Іс-

торичні та соціальні передумови формування економічної соціології 
як наукової дисципліни. Місце економічної соціології у системі сус-
пільних наук. Зв’язок економічної соціології із загальною соціологіч-
ною теорією, з теорією економіки, з галузевими соціологіями. Тео-
ретико-методологічні, емпіричні та практичні завдання економічної 
соціології. Загальнонаукові, загальносоціальні та специфічні кате-
горії економічної соціології. Етапи формування світової економічної 
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соціології як науки. Особливості формування вітчизняної економіч-
ної соціології. Економічна соціологія в Україні.

Література [�; 4; 10–12; 18; 27; 29; �0; �2; 47]

Тема 2. основні теорії економічної соціології
Соціальні ідеї в класичних економічних теоріях А. Сміта, Д. Рі-

кардо, Ж. Сісмонді. К. Маркс про значення праці в житті та розвитку 
суспільства. Теорія відчуження праці К. Маркса. “Економічна дія” 
М. Вебера як центральна категорія економічної теорії. “Протестант-
ська етика та дух капіталізму” М. Вебера. Е. Дюркгейм про механіч-
ну та органічну солідарність у праці “Про розподіл суспільної праці”. 
Т. Веблен про проблему споживання у праці “Теорія бездіяльного кла-
су”. В. Зомбарт про капіталістичний дух, буржуазію та пролетаріат у 
працях “Буржуа...” та “Пролетаріат”. Й. Шумпетер як теоретик під-
приємництва.

“Індивідуальна свобода” як головна категорія у соціально-еконо-
мічній теорії П. Б. Струве. М. І. Туган-Барановський про проблеми 
розвитку соціалізму та кооперацію. С. М. Булгаков як теоретик хрис-
тиянської політекономії. “Філософія господарства” С. Булгакова. 

Дж. Кейнс про кризовий стан економіки (“Загальна теорія за-
йнятості, процента та грошей”). Ф. Хайєк про ринкову економіку та 
конкуренцію. Т. Парсонс і Н. Смелзер про інтеграцію економічної та 
соціологічної теорій. Дж. Гелбрейт про корпорації та техноструктуру.

Література [4; 5; 11; 1�; �2; �9; 40; 41; 45; 48–50]

Змістовий модуль іі. Основні напрями дослідження 
економічної соціології

Тема 3. основні соціально-економічні закони
Закон розподілу праці: виникнення, розвиток та відображення у 

працях А. Сміта, Е. Дюркгейма та інших мислителів. Закон переміни 
праці як наслідок промислової та науково-технічної революції. Особ-
ливості дії закону переміни праці в умовах ринкової економіки. Закон 
соціалістичного змагання: ідеї соціалістів-утопістів А. Сен-Сімона, 
Р. Оуена та Ш. Фур’є, спроба реалізації соціалістичного змагання в 
умовах планової економіки та його історичні наслідки. Закон конку-
ренції: його дія в ринковій економіці. Ф. Хайєк про конкуренцію як 
основну рушійну силу прогресу.

Література  [7; 11; 19; �2; 4�; 48; 49]
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Тема 4. соціально-економічна структура суспільства
Значення теорії соціальної стратифікації для економічної соціо-

логії. Поняття соціальної стратифікації, соціальної структури та со-
ціально-економічних груп. Види стратифікації за П. Сорокіним.  По-
няття класів. Характеристика основних соціально-економічних груп 
(робітники, селяни, інтелігенція, службовці, підприємці, управлінці 
та ін.). Модель соціальної структури суспільства Т. І. Заславської. 
Соціальна стратифікація суспільства за критерієм прибутків (модель 
А. Доріна). Соціальні фактори прибутків, їх вплив на якість життя. 
Бідність та багатство у соціологічному вимірі.

Література [7; 10–12; 27; �7]

Тема 5. економічна культура суспільства
Економічна культура як спосіб взаємодії економічної свідомості 

та економічного мислення. Поняття економічної свідомості та еконо-
мічного мислення. Властивості економічної культури (акумулятив-
ність, мінливість, мобілізаційна міць). Трансляційна, селекційна, ін-
новаційна функції економічної культури. Типологізація економічної 
культури за регіональними особливостями. Залежність економічної 
культури від економічної системи суспільства. Економічна культура 
в Україні: наслідки тоталітарної системи, етапи формування та май-
бутнє.

Література [�; 12; 1�; �2; �4; �8; 40; 47]

Тема 6. соціологічний аналіз підприємництва
Місце українського підприємництва у становленні ринкових від-

носин. Поняття підприємництва та підприємця. Підприємництво, 
бізнес і менеджмент: аналіз і порівняння понять. Види бізнесу: під-
приємницький, споживацький, трудовий та державний. Організацій-
на, ресурсна, творча та соціальна функції підприємництва. Історія 
розвитку підприємництва та її відображення у світовій соціології: 
а) французька фізіократична школа; б) А. Сміт, Д. Рікардо та А. Мар-
шалл про підприємництво; в) Й. Шумпетер про “нові комбінації” та 
типи підприємців; г) соціальний аналіз підприємництва у працях 
В. Зомбарта і М. Вебера. Основні мотиви підприємницької діяль-
ності.

Література [11; 1�; 24; 27; �1; 40; 42; 48–50]
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Тема 7. соціологічний аналіз споживаня
Основні підходи до вивчення споживання: соціально-філософсь-

кий, загальноекономічний, конкретно-економічний, соціально-пси-
хологічний та соціологічний. Основні види споживацької поведінки: 
привласнююча, обслуговуюча, супроводжуюча та захисна. Матеріаль-
не та духовне споживання. Стиль споживання та його стадії: мало-
розвинена, середньорозвинена та високорозвинена. Поняття спо-
живацького потенціалу. Індивідуальний, груповий та масовий рівні 
споживання.

Література [11; 22; �5; 41]

Змістовий модуль ііі. Предмет соціології праці

Тема 8.  соціологія праці як наука
Предмет соціології праці та її зв’язок з іншими дисциплінами. 

Завдання і категорії соціології праці. Праця як об’єкт соціального 
дослідження. Засоби праці, предмет праці та засоби виробництва 
як основні елементи праці. Поняття характеру та змісту праці. Види 
праці: фізична і розумова, творча і репродуктивна, проста і складна, 
управлінська і виконавча тощо.

Література [7; 16; 19; 21; 25; 28; ��]

Тема 9. історія становлення соціології праці як науки
Формування соціології праці в західній соціологічній думці: шко-

ла наукового менеджменту Ф. Тейлора, теорія “людських відносин” 
Е. Мейо, школа “соціальних систем”, соціальна інженерія. Станов-
лення вітчизняної соціології праці. Дореволюційний етап форму-
вання соціології праці (В. Берві-Флеровський, К. Пажитнов). Піс-
ляжовтневий розвиток науки про працю та управління (О. Гастєв, 
Ф.Дунаєвський). Сучасний стан соціології праці в Україні та країнах 
СНД.

Література  [16; 19; 21; 28]
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Змістовий модуль IV. Основні напрями дослідження соціології 
праці

Тема 10.  Трудова поведінка
Поняття економічної та трудової поведінки. Види трудової по-

ведінки: професійно-трудова, міграційно-мобільна, трудова поведін-
ка у сфері освіти, трудова поведінка у сімейній сфері, підприємницька 
трудова поведінка, інноваційна трудова поведінка. Основні елементи 
інноваційної поведінки. Трудова поведінка, що відхиляється, та її 
причини. Соціальний контроль як вид соціальної регуляції трудової 
поведінки. Види соціального контролю: зовнішній, взаємний та само-
контроль.

Література [1; 2; 6; 16; 21; 2�; 25; 28; �6]

Тема 11.  мотивація праці
Визначення понять “потреба”, “інтерес”, “цінність”, “мотив” і “мо-

тивація”. Види мотивів трудової діяльності: домінуючі та фонові, 
рангові, реальні, демонстративні та захисні. Змістовні теорії мотива-
ції: ієрархія потреб за А. Маслоу, модель Д. Мак-Клелланда. Процесу-
альні теорії мотивації: теорія очікувань і теорія справедливості.

Література [1; 9; 10; 14; 16; �4; 44]

Тема 12.  стимулювання праці
Поняття стимулювання праці. Матеріальне стимулювання та 

матеріальні стимули: грошові та негрошові. Заробітна плата та її 
функції: відтворювальна, регулююча, стимулююча та соціальна. Не-
матеріальне стимулювання та нематеріальні стимули: оцінювання 
праці, формування атмосфери змагання, система соціально-статус-
них винагород, гуманізація праці (поліпшення фізичних умов праці, 
збагачення змісту праці та демократизація управління).

Література [1; 9; 10; 14; 16; �4; 44]

Тема 13.  Трудовий колектив
Трудовий колектив як об’єднання працівників, які здійснюють 

спільну діяльність і мають спільну мету. Структура трудового колек-
тиву: професійно-кваліфікаційна, функціональна, демографічна та 
соціально-психологічна. Функції трудового колективу: виробнича, 
організаційна, функція соціального контролю, функція створення 
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умов для самореалізації, виховна функція. Згуртованість як найваж-
ливіша соціологічна характеристика трудового колективу. Поняття 
соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Критерії 
класифікації трудових колективів: критерій власності, критерій видів 
праці, організаційні зв’язки, час існування тощо.

Література [2; 16; 17; 19; 21; 25; 28]

Тема 14.  Трудова адаптація
Поняття адаптації. Біологічна, психологічна та соціальна адап-

тація. Соціальна адаптація як взаємодія людини із соціальним сере-
довищем. Трудова адаптація як встановлення зв’язків працівника з 
усіма сферами підприємства. Види трудової адаптації: професійна, 
оргацізаційна, адаптація до загальнокультурних і специфічних норм і 
цінностей, соціально-психологічна, матеріально-побутова адаптація, 
дезадаптація. Стадії трудової адаптаці: ознайомлення, пристосуван-
ня, асиміляція, ідентифікація.

Література [2; 16; 17; 21; 28]

Тема 15.  Трудовий конфлікт
Поняття соціального та трудового конфлікту. Позитивні та нега-

тивні функції трудового конфлікту. Види трудових конфліктів: від-
критий та закритий. Стадії конфлікту: передконфліктна, конфліктна, 
післяконфліктна. Причини трудових конфліктів: соціальна різниця, 
розподільчі відносини, розподіл відповідальності, проблема нефор-
мального лідерства, ділові розбіжності. Розв’язання трудових конф-
ліктів та його види: компроміс, застосування сили, переговори.

Література [7; 16; 19; 21; 25; 28]

Тема 16.  Трудова мобільність і трудові міграції
Поняття соціальної мобільності та її види: вертикальна та гори-

зонтальна. Трудова мобільність як переміщення працівника у тру-
довій сфері. Фактори трудової мобільності: соціально-економічні, со-
ціально-культурні, освіта та її доступність, вік і стаж роботи, сімейні 
обставини. Плинність, стабільність та усталеність кадрів. Професійна 
орієнтація та її складові: просвіта, консультація, відбір, переорієнтація 
тощо. Поняття трудової кар’єри та її види: бюрократична, професійна 
та ділова. Трудові міграції як територіальні переміщення працівників. 
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Види трудової міграції: міждержавна, внутрішньодержавна, постійна 
та тимчасова, циклічна, маятникова, місцева.

Література [7; 15; 16;  20; 26; 28; 46]

Тема 17.  ринок праці
Поняття ринку праці та його структури: первинний та вторинний 

ринок праці. Попит і пропозиція робочої сили. Якість робочої сили 
та її характеристики: кваліфікація, професійні знання, вміння та на-
вички, компетентність, відповідальність, дисциплінованість, мобіль-
ність та ін. Зайнятість та її види: повна, гнучка (неповна, вторинна, 
тимчасові роботи), зайнятість у домашньому господарстві, нерегла-
ментована зайнятість. Сучасні моделі ринку праці: патерналістська, 
соціально-демократична, ліберальна. Безробіття та його види: фрик-
ційне, змушене, приховане, сезонне, структурне, технологічне. Ринок 
праці в Україні та його суб’єкти: роботодавці, наймані працівники та 
посередники.

Література [7; 8; 10; 15; 16; 20; 27; �4]

варіанТи  конТрольних  робіТ

Варіант 1
 1. Економічна соціологія як наука, її місце в системі соціологічних 

знань.
 2. Становлення і розвиток економічної соціології: М. Вебер, 

Е. Дюркгейм, Т. Веблен.
 �. Трудовий колектив як соціальна спільнота.

Варіант 2
 1. Праця як об’єкт дослідження соціальних наук, її елементи та 

види.
 2. Соціальні ідеї у працях економістів-класиків: А. Сміт, Д. Рікардо, 

Ж. Сісмонді, К. Маркс.
 �. Економічна культура та її функції.

Варіант 3
 1. Завдання і категорії економічної соціології.
 2. Трудовий конфлікт як предмет дослідження соціології праці.
 �. Розвиток економічної соціології у ХХ ст.: Ф. Хайєк, Т. Парсонс, 

Дж. Гелбрейт.
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Варіант 4
 1. Соціально-економічна структура суспільства.
 2. Трудова мобільність та її фактори.
 �. Безробіття як соціально-економічна проблема.

Варіант 5
 1. Підприємництво та його місце в ринковій економіці.
 2. Об’єкт і предмет соціології праці.
 �. Основні сучасні теорії мотивації праці.

Варіант 6
 1. Основні соціально-економічні групи в українському суспільстві.
 2. Трудова адаптація працівника в  колективі.
 �. Види безробіття.

Варіант 7
 1. Мотиви та цінності підприємницької діяльності.
 2. Становлення економічної соціології в Україні.
 �. Мотивація та стимулювання праці.

Варіант 8
 1. Споживання як предмет дослідження економічної соціології.
 2. Змістовні теорії мотивації праці: А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд.
 �. Відчуження праці в сучасному суспільстві та шляхи його подо-

лання.

Варіант 9
 1. Типи споживацької поведінки індивіда.
 2. Соціальний механізм розвитку економіки.
 �. Причини трудової дезадаптації працівника.

Варіант 10
 1. Умови розвитку підприємництва в Україні.
 2. Процесуальні теорії мотивації праці: теорія очікувань і теорія 

справедливості.
 �. Професійна орієнтація молоді в умовах ринкової економіки.



12

ПиТання  для  самоконТролю

 1. Економічна соціологія як наука. 
 2. Об’єкт і предмет  вивчення економічної соціології.
 �. Місце економічної соціології в системі суспільних наук.
 4. Теоретико-методологічні завдання економічної соціології.
 5. Емпіричні та прикладні завдання економічної соціології.
 6. Категорії економічної соціології.
 7. Етапи формування економічної соціології.
 8. Становлення вітчизняної економічної соціології.
 9. Економічна соціологія в Україні.
 10. Соціальні ідеї у працях А. Сміта та Д. Рікардо.
 11. Категорія “відчужена праця” в теорії К. Маркса.
 12. М. Вебер про “дух капіталізму” і підприємництво.
 1�. Е. Дюркгейм “Про розподіл суспільної праці”.
 14. “Теорія бездіяльного класу” Т. Веблена.
 15. В. Зомбарт про буржуазні натури та пролетаріат.
 16. Й. Шумпетер про “нові комбінації” та типи підприємців.
 17. “Філософія господарства” С. Булгакова.
 18. М. І. Туган-Барановський про кооперацію.
 19. Дж. Кейнс про кризовий стан економіки.
 20. Ф. Хайєк про ринкову економіку.
 21. Т. Парсонс і Н. Смелзер про інтеграцію економічної та соціологіч-

ної науки.
 22. Дж. Гелбрейт про корпорації та техноструктуру.
 2�. Поняття соціальної стратифікації та соціально-економічних 

груп.
 24. Аналіз основних соціально-економічних груп.
 25. Закон розподілу праці.
 26. Закон переміни праці.
 27. Закон соціалістичного змагання.
 28. Закон конкуренції.
 29. Економічна культура як спосіб взаємодії економічної свідомості 

та економічного мислення.
 �0. Функції економічної культури.
 �1. Властивості економічної культури.
 �2. Поняття підприємництва та його основні характеристики.
 ��. Функції підприємництва.
 �4. Підприємництво, бізнес і менеджмент.
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 �5. Види бізнесу.
 �6. Культура та цінності підприємницької діяльності.
 �7. Мотивація підприємницької діяльності.
 �8. Підприємництво в Україні.
 �9. Соціологічний підхід до вивчення споживання.
 40. Споживацька поведінка та її види.
 41. Стиль і стадії споживання.
 42. Основні характеристики споживача.
 4�. Предмет соціології праці та її зв’язок з іншими науками.
 44. Завдання та категорії соціології праці.
 45. Характер і зміст праці.
 46. Елементи праці.
 47. Види праці.
 48. Школа наукового менеджменту Ф. Тейлора.
 49. Теорія “людських відносин” Е. Мейо.
 50. Школа “соціальних систем”.
 51. Основні напрями досліджень сучасної соціології праці в Україні.
 52. Трудова поведінка та її види.
 5�. Основні елементи інноваційної поведінки.
 54. Соціальний контроль як форма регуляції трудової поведінки.
 55. Поняття мотивації праці.
 56. Основні компоненти процесу трудової мотивації.
 57. Ієрархія потреб за А. Маслоу.
 58. Теорія мотивації Д. Мак-Клелланда.
 59. Теорія очікувань.
 60. Теорія справедливості.
 61. Поняття стимулювання праці.
 62. Матеріальне стимулювання та його види.
 6�. Нематеріальне стимулювання та його види.
 64. Гуманізація праці.
 65. Заробітна плата та її функції.
 66. Поняття трудового колективу.
 67. Структура та функції трудового колективу.
 68. Згуртованість як соціологічна характеристика трудового колек-

тиву.
 69. Поняття соціальної та трудової адаптації.
 70. Трудова адаптація та її види.
 71. Поняття трудового конфлікту.
 72. Структура та функції трудового конфлікту.
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 7�. Види і стадії трудових конфліктів.
 74. Розв’язання трудових конфліктів.
 75. Соціальна та трудова мобільність.
 76. Фактори трудової мобільності.
 77. Професійна орієнтація та її компоненти.
 78. Поняття трудової кар’єри та її види.
 79. Плинність, стабільність та усталеність кадрів.
 80. Міграція та її види.
 81. Сегментація ринку праці.
 82. Соціальні та економічні причини сегментації ринку праці.
 8�. Попит і пропозиція робочої сили.
 84. Якість робочої сили та її характеристики.
 85. Зайнятість та її види.
 86. Зайнятість у домашньому господарстві.
 87. Нерегламентована зайнятість.
 88. Сучасні моделі ринку праці.
 89. Роботодавці, посередники та наймані працівники як суб’єкти 

ринку праці.
 90. Безробіття та його види.
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