
Вибіркова дисципліна  

кафедри менеджменту  

 

СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ 
 

для ЗВО ОР «Бакалавр» ОПП «Менеджмент» 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 



СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ:  основна інформація 
 

6 кредитів, 180 годин, у т.ч. лекції -  34 год., практичні 
заняття – 34 год., самостійна робота – 112 год. 

Методи та інструменти діагностики й управлінського впливу 
на формування ринку, взаємодію соціальних груп суспільства 
та окремих особистостей у трудовому колективі  

2 курс, 4 семестр 

Підсумкова форма контролю - залік 

Формування системи теоретичних навичок та вмінь дослідження стану й 
закономірностей соціально-економічних процесів на ринку на основі 
вітчизняного та закордонного досвіду в цій галузі; використання методики 
соціологічних досліджень, необхідної в управлінні трудовим колективом 

Обсяг 

Предмет 

вивчення 

дисципліни 

Період 

навчання 

Підсумок 

Мета 

вивчення 

дисципліни 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 
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Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні 

професійних завдань 

Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту 

Здатність планувати 

діяльність організації 

та управляти часом 

Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал 

організації 



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки): 

 

Тема 6. Зайнятість і безробіття як соціальні категорії 

 

Тема 7. Соціальний захист населення як складова соціальної 

політики держави  

Тема 8. Соціальна мобільність населення в умовах ринку  

Тема 9. Економічна культура  

Тема 2. Держава в соціальному ринковому господарстві  

Тема 3. Підприємництво та малий бізнес в ринковій економіці  

Тема 4. Людина як суб'єкт соціально-економічного життя  

Тема 5. Соціологічний аналіз ринку праці  

Тема 1. Соціологія ринку як складова загальної соціології 
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Лекційний матеріал  

 

 

Робоча програма  

навчальної  

дисципліни   Дистанційний  

курс 

Методичні вказівки  

і завдання  

для самостійної  

роботи студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для поточного 

 та підсумкового  

контролю знань студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для  

практичних занять  

Навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення: 

 



6 Кадрове забезпечення: 

 

д.е.н., проф.  

Свидрук 

Ірена Ігорівна 

Дисципліна «Соціологія ринку» 

знадобиться не лише в професійній 

діяльності,  а і у особистому житті 

для розуміння: 

- соціально-психологічних 

особливостей людей,  

- своїх соціальних прав та 

відповідальності, 

- принципів дотримання та 

формування бажаної соціальної 

поведінки! 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


