
1. Назва модуля: Соціологія ринку 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.2.19_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 60 (лекцій – 30 год., семінарських занять – 30 год.). 
6. Лектор: Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність ринку як явища і процесу; основні тенденції еволюції 

економічних і соціальних відносин у контексті ринкових трансформацій; соціальні 
механізми розвитку суспільства в умовах ринку; зміст і предмет системи ринкових 
досліджень; специфічні особливості, основні цілі, ідеї та правила оцінки стану 
ринку. 

уміти: володіти сучасними методами соціологічного дослідження ринку; 
підготувати дослідний проект з вивчення певної проблеми ринку; підібрати 
релевантну систему методів ринкових досліджень в конкретних умовах місця та 
часу; обробляти, аналізувати та інтерпретувати ринкову інформацію. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: соціологія, економічна теорія, економіка підприємства. 
10. Зміст модуля: 
Соціологія ринку як складова загальної соціології. Основні принципи 

дослідження ринку. Зміст та організація ринкової інформації. Структура ринкової 
інформації та організація дослідження ринку. Методологія соціологічного 
ринкового дослідження. Збір даних методом опитування. Місце і роль фокус-груп в 
дослідженнях ринку. Польові методи отримання ринкової інформації. Кабінетні 
методи отримання ринкової інформації. Експертні методи отримання й оцінки 
інформації та методика генерації ідей. Система аналізу інформації, зібраної в 
результаті дослідження. Творчо-пошукова робота під час аналізу тенденцій 
сучасного ринку. 

11. Рекомендована література: 
1. Лукашевич, М.П. Соціологія ринку [Текст] : підручник / М.П. Лукашевич ; 

Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 
230 с. 

2. Панюков, В.С. Соціологія ринку [Текст] : [курс лекцій] / В.С. Панюков, 
Л.Д. Кузьмінська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь (Київ. обл.) : 
Нац. унт ДПС України, 2007. – 495 с. 

3. Фединець, Н.І. Соціологія ринку [Текст] : навч. посіб. / Фединець Н.І., 
Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. ; Львів. комерц. акад. – Львів : Львів. комерц. акад., 
2011. – 226 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 

 
 


