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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова 

 

 
 

Модулів – 2 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

2-й 2-й  Кількість тем – 12 

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –120 години 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

26 год. - 

Практичні, семінарські 

34 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета даного курсу ознайомлення із сучасними соціальними явищами, що 

відбуваються у просторі праці та трудових відносин; 

поглиблення уявлень студентів про особливості функціонування соціальних 

резервів праці (зміст, характер, умови, стимулювання, трудова поведінка, 

мотивація тощо), у контексті тих об'єктивних потреб, які виникали в процесі 

розвитку й функціонування виробництва; 

розробка рекомендацій з врегулювання і управління, прогнозування і 

планування, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування 

окремого індивіду, соціальних груп, суспільства і досягнення на цих засадах 

найбільш повної реалізації й оптимального поєднання їх інтересів і впровадження 

інноваційних організаційних практик. 

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати: основні категорії і поняття соціології 

праці і трудових колективів: характер праці, зміст праці, ринок праці, трудовий 

колектив та ін.; етапи і тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної соціології 

праці і трудових колективів; сутність соціальних процесів в галузі праці, 

соціально-трудових відносин; напрямки функціонування ринку праці і 

особливості його формування в Україні; 

Мати навички: організації і проведення соціологічних досліджень в галузі 

праці і трудових колективів; роботи соціолога промислового підприємства, 

організації. 

 Та продемонструвати свої вміння виявляти та аналізувати нові чинники 

соціальної нерівності в Україні та світі, визначати можливі шляхи подолання 

нерівного доступу різних суспільних груп до тих чи інших соціальних ресурсів, 

визначати теоретико-методологічні та концептуальні засади дослідження окремих 

галузей соціологічного знання  

Метою вивчення дисципліни «Соціологія праці та зайнятості» є формування 

у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  
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01 здатності опанувати сутністю і змістом соціологічної науки в соціально-

економічному розвитку суспільства; 

02 здатність здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури 

в галузі соціології. 

- загальнонаукові:  

01 здатності до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

02 здатність застосовувати соціологічні методи дослідження процесів і явищ в 

галузі праці. 

- спеціальнопрофесійні:  

01 здатність використовувати соціальну інформацію у власному дослідженні; 

02 здатність здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на 

мікро-, мезо- та макрорівні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Праця як соціальне явище 

ТЕМА 1. Сціологія праці як наука 

Загальне поняття соціології як науки, структура її знань. Соціологія праці як 

окрема галузь соціологічних знань.  

Об’єкт і предмет вивчення соціології праці, їхня специфіка на різних рівнях 

формування соціологічного знання.  

Відмінності в тлумаченні предмета соціології праці, що характеризують її 

як комплексну науку. 

Семінарське заняття С 1 

 

ТЕМА 2. Істрія розвитку зарубіжної та вітчизняної соціології праці  

Соціальні та історичні передумови виникнення соціологічного знання про працю, 

особливості основних етапів його розвитку.  

Етапи розвитку соціологічної думки про працю. 
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Вплив на формування соціологічної думки наукового природознавства, 

психологічних досліджень, поява наприкінці ХІХ ст. теорії соціального 

дарвінізму як соціологічного напряму. 

Новітня українська соціологія праці, основні напрями її досліджень. 

Семінарське заняття С 2 

 

ТЕМА 3. Праця як соціальна діяльність та як соціальний інститут 

Поняття соціальної діяльності. Види соціальної діяльності. Праця – 

найважливіший вид соціальної діяльності. Соціальна значущість праці, її роль у 

життєдіяльності людини та суспільства.  

Відмінності в трактуваннях соціальної значущості праці Г. Фордом і Ф. 

Тейлором. Функції праці. 

Праця як соціальний інститут. Показник визначення соціального рівня 

розвитку праці. 

Семінарське заняття С 3 

 

ТЕМА 4. Трудова поведінка та адаптація робітника  

Співвідношення трудової діяльності і трудової поведінки. Трудова 

поведінка як соціологічна проблема. Зміст, структура, функції трудової поведінки. 

Види трудової поведінки, механізм регулювання. Економічні, соціальні і 

соціально-психологічні детермінанти. Особливості і характеристика 

функціональної, організаційної, економічної та інноваційної поведінки. 

Поняття трудової адаптації. Види трудової адаптації в колективі: первинна 

та вторинна, активна, пасивна, конфліктна. Функції адаптації. 

Структура трудової адаптації: психофізіологічний, соціально-

психологічний, професійний і організаційно-побутовий аспекти.  

Трудова адаптація як соціальний процес: поняття, етапи. Об'єктивні і 

суб'єктивні показники ефективності адаптації робітника на підприємстві. 

Семінарське заняття С 4 

ТЕМА 5. Мотивація трудової діяльності 
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Проблема мотивації особистості в соціальній психології, соціології. 

Особливості соціологічного аналізу мотиваційної регуляції людської поведінки. 

Поняття мотиву як внутрішнього спонукача до дії. Функції мотивів: спонукальна, 

регулятивна, орієнтуюча, мобілізуюча та ін. Мотиваційна сфера особистості, її 

основні характеристики. 

Сутність поняття "стимул". Проблеми співвідношення "зовнішнього" та 

внутрішнього" під час визначення цього поняття. Аналіз основних підходів до 

вирішення проблеми. Класифікація стимулів, в основі яких лежать потреби 

особистості. Використання стимулів у практичній діяльності окремого 

промислового підприємства. Функції стимулювання. 

Семінарське заняття С 5 

 

ТЕМА 6. Соціальний контроль у сфері праці 

Сутність і соціальне призначення контролю у сфері праці. Види і функції 

соціального контролю. Роль соціального контролю в удосконаленні управління 

трудовим колективом, в розвитку демократії. Система соціального контролю: 

структура, особливості функціонування. Об'єктивна основа системи соціального 

контролю - комплекс соціальних норм та управлінських рішень. 

Семінарське заняття С 6 

 

Змістовий модуль 2. Соціальна взаємодія у сфері праці 

ТЕМА 7. Трудова мобільність  

Трудова мобільність як процес зміни місця робітників в системі суспільного 

розподілу праці. Функції трудової мобільності, види трудової мобільності. 

Характеристика професійно-кваліфікаційної, галузевої, внутрішньо 

організаційної, групової, індивідуальної мобільності. 

Семінарське заняття С 7 

 

ТЕМА 8. Трудова кар’єра  
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Сутність поняття "кар'єра". Зв'язок соціальної мобільності і кар'єри. 

Соціальний простір і соціальний стан. Професійна стратифікація та її форми і 

типи. Потенційна і фактична трудова кар'єра. Фактори трудової кар'єри (особисті, 

ринкові, соціальні). Етапи трудової кар'єри: попередній, перехідний, стабільної 

роботи, відставки). 

Семінарське заняття С 8 

 

ТЕМА 9. Трудовий колектив, як соціальна організація  

Поняття трудового колективу. Класифікація трудових колективів. Поняття і 

сутність трудової ситуації, поняття про первинний трудовий колектив. Основні 

проблеми функціонування і розвитку трудових колективів. 

Поняття ефективності діяльності трудового колективу. Дослідження 

проблем трудового колективу. Особливості формування соціологічної теорії 

колективу. 

Семінарське заняття С 9 

ТЕМА 10. Організація соціологічних досліджень у трудовому колективі 

Два рівні результатів соціологічних досліджень. Функції соціологічних 

досліджень у трудових колективах.  

Напрямки організації соціологічних досліджень у трудових колективах. 

Маркетингові дослідження. 

Семінарське заняття С 10 

 

ТЕМА 11. Соціальні технології та управління у трудовому колективі 

Соціальне управління, його рівні та основні закони.  

Принципи соціального управління. Функції соціального управління, методи 

соціального управління.    

Резервності трудового колективу. Соціальна діагностика. Система 

моніторингу. Соціальне проектування. 

Семінарське заняття С 11 
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ТЕМА 12. Трудовий конфлікт 

Проблема конфлікту: два погляди на його місце і роль у розвитку 

особистості і суспільства. Поняття конфлікту. Функції конфліктів у трудовому 

колективі.  

Структура конфліктної ситуації, характеристики її компонентів, причини 

трудових конфліктів. Страйки, їх сутність, різновиди, проблеми регулювання. 

Семінарське заняття С 12 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

Змістовий модуль 1. Праця як соціальне явище 

Тема 1. Соціологія 

праці як наука 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 2. Історія розвитку 

зарубіжної та 

вітчизняної соціології 

праці 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 3. Праця як 

соціальна діяльність і як 

соціальний інститут 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 4. 4 Трудова 

поведінка та адаптація 

робітника 

10 2 4 - - 4 - - -   - 

Тема 5. Мотивація 12 4 4 - - 4       
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трудової діяльності 

Тема 6. Соціальний 

контроль у сфері праці 

8 2 2 - - 4       

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 14 16 - - 30 - - -   - 

Змістовий модуль 2. Соціальна взаємодія у сфері праці 

Тема 7. Трудова 

мобільність  

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 8. Трудова кар’єра  10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 9. Трудовий 

колектив як соціальна 

організація 

10 2 4 - - 4 - - -   - 

Тема 10. Організація 

соціологічних 

досліджень у 

трудовому колектив 

10 2 4 - - 4 - - -   - 

Тема 11. Соціальні 

технології  та соціальне 

управління у трудовому 

колективі 

10 2 4 - - 4 - - -   - 

Тема 12. Трудовий 

конфлікт 

10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 12 18 - - 30 - - -   - 

Усього годин 120 26 34 - - 60 - - -   - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Соціологія праці як наука 2 

2 Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної соціології 

праці 

2 

3 Праця як соціальна діяльність і як соціальний інститут 2 

4 Трудова поведінка та адаптація робітника 4 

5 Мотивація трудової діяльності 4 

6 Соціальний контроль у сфері праці 2 

 Разом за змістовим модулем 1 16 

7 Трудова мобільність  2 

8 Трудова кар’єра  2 

9 Трудовий колектив як соціальна організація 4 

10 Організація соціологічних досліджень у трудовому 

колектив 

4 

11 Соціальні технології  та соціальне управління у 

трудовому колективі 

4 

12 Трудовий конфлікт 2 

 Разом за змістовим модулем 2 18 

 Разом 34 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Соціологія праці як наука 6 

2 Тема 2. Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної 

соціології праці 

6 

3 Тема 3. Праця як соціальна діяльність і як соціальний 

інститут 

6 

4 Тема 4. 4 Трудова поведінка та адаптація робітника 4 

5 Тема 5. Мотивація трудової діяльності 4 
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6 Тема 6. Соціальний контроль у сфері праці 4 

7 Тема 7. Трудова мобільність  6 

8 Тема 8. Трудова кар’єра  6 

9 Тема 9. Трудовий колектив як соціальна організація 4 

10 Тема 10. Організація соціологічних досліджень у 

трудовому колектив 

4 

11 Тема 11. Соціальні технології  та соціальне управління у 

трудовому колективі 

4 

12 Тема 12. Трудовий конфлікт 6 

 Разом  60 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Соціологія праці та зайнятості» передбачає 

проведення лекційних та  семінарських занять та робота з методичними та 

дидактичними матеріалами. В процесі навчання використовуються прогресивні 

методики викладання навчальної дисципліни, зокрема система «Moodle», 

дистанційні курси навчальної дисципліни, презентації, обговорення реферативних 

доповідей, проведення модульних контрольних тестів знань студентів. 

                                              

9. Критерії та засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Соціологія праці та зайнятості» є поточні, поетапні (проміжні) та 

підсумкові форми контролю.  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, зокрема аудиторної, 

самостійної роботи та успішного виконання проміжних та підсумкових форм 

контролю за кожним із двох змістовних модулів, передбачених робочою 

навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі заліка. 
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 Узагальнені результати оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

оформлюються відповідно до затвердженої шкали оцінювання знань  

(національна шкала та ECTS). 

9.1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння здобувачем 

вищої освіти граматичного та теоретичного матеріалу, вміння формулювати 

запитання по темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання.  

9.2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення змістовних модулів або окремих тем. 

Проходить у формі контрольної роботи або тестування. Кожен здобувач вищої 

освіти отримує індивідуальне завдання, яке вміщує теоретичне питання та 

практичне завдання.  

9.3. Підсумковий контроль 

Залік з дисципліни «Соціологія праці та зайнятості» проводиться наприкінці 

ІІ семестру навчального року. Контроль отриманих знань за період навчання 

здійснюється у формах усної відповіді на екзаменаційний білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко 

вий тест 

(залік) 

Сума 
Праця як соціальне явище 

Соціальна взаємодія у сфері 

праці 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 30 100 

6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

Оцінка 

відносно 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 
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балів за 

шкалою 

ВНЗ 

до 

шкали 

ECTS 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

А Відмінно 90–100 A 5 (відмінно) 90–100 

В Дуже добре 85-89 
BC 4 (добре) 

85-89 

С Добре 75-84 75-84 

D Задовільно 70-74 
DE 3 (задовільно) 

70-74 

E Достатньо 60-69 60-69 

FX Незадовільно 35-59 FX 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

F Незадовільно 1-34 F 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

1-34 

 

11. Методичне забезпечення 

11.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік) 

Модуль 1. 

1. Загальне поняття соціології як науки, структура її знань.  

2. Соціологія праці як окрема галузь соціологічних знань.  

3. Об’єкт і предмет вивчення соціології праці. 

4. Соціальні та історичні передумови виникнення соціологічного знання про 

5. Працю. 

6. Етапи розвиткусоціологічної думки про працю. 
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7. Вплив на формування соціологічної думки наукового природознавства, 

психологічних досліджень, поява наприкінці ХІХ ст. теорії соціального 

дарвінізму як соціологічного напряму. 

8. Новітня українська соціологія праці, основні напрями її досліджень. 

9. Поняття соціальної діяльності. 

10. Види соціальної діяльності.  

11. Соціальна значущість праці, її роль у життєдіяльності людини та суспільства. 

Відмінності в трактуваннях соціальної значущості праці Г. Фордом і Ф. 

Тейлором. Функції праці. 

12. Праця як соціальний інститут.  

13. Показник визначення соціального рівня розвитку праці. 

14. Трудова поведінка як соціологічна проблема.  

15. Зміст, структура, функції трудової поведінки.  

16. Види трудової поведінки, механізм регулювання.  

17. Економічні, соціальні і соціально-психологічні детермінанти.  

18. Особливості і характеристика функціональної, організаційної, економічної та 

інноваційної поведінки. 

19. Поняття трудової адаптації.  

20. Види трудової адаптації в колективі: первинна та вторинна, активна, пасивна, 

конфліктна.  

21. Функції адаптації. 

22. Структура трудової адаптації: психофізіологічний, соціально-психологічний, 

23. професійний і організаційно-побутовий аспекти.  

24. Трудова адаптація як соціальний процес: поняття, етапи.  

25. Проблема мотивації особистості в соціальній психології, соціології. 

26. Особливості соціологічного аналізу мотиваційної регуляції людської 

поведінки. 

27. Поняття мотиву як внутрішнього спонукача до дії.  

28. Функції мотивів: спонукальна, регулятивна, орієнтуюча, мобілізуюча та ін. 

Мотиваційна сфера особистості, її основні характеристики. 
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29. Сутність поняття "стимул".  

30. Класифікація стимулів, в основі яких лежать потреби особистості. 

31. Використання стимулів у практичній діяльності окремого промислового 

підприємства.  

32. Функції стимулювання. 

33. Сутність і соціальне призначення контролю у сфері праці. 

34. Види і функції соціального контролю.  

35. Роль соціального контролю в удосконаленні управління трудовим колективом, 

в розвитку демократії.  

36. Система соціального контролю: структура, особливості функціонування. 

Об'єктивна основа системи соціального контролю - комплекс соціальних норм 

та управлінських рішень. 

Модуль 2. 

1. Трудова мобільність як процес зміни місця робітників в системі 

2. суспільного розподілу праці.  

3. Функції трудової мобільності, види трудової мобільності. 

4. Характеристика професійно-кваліфікаційної, галузевої, внутрішньо 

організаційної, групової, індивідуальної мобільності. 

5. Сутність поняття "кар'єра".  

6. Зв'язок соціальної мобільності і кар'єри. 

7. Соціальний простір і соціальний стан.  

8. Професійна стратифікація та її форми і типи. Потенційна і фактична трудова 

кар'єра.  

9. Фактори трудової кар'єри (особисті, ринкові, соціальні).  

10. Етапи трудової кар'єри: попередній, перехідний, стабільної роботи, відставки). 

11. Поняття трудового колективу.  

12. Класифікація трудових колективів. 

13. Поняття і сутність трудової ситуації, поняття про первинний трудовий 

колектив. Основні проблеми функціонування і розвитку трудових колективів. 

14. Поняття ефективності діяльності трудового колективу.  
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15. Два рівні результатів соціологічних досліджень.  

16. Функції соціологічних досліджень у трудових колективах.  

17. Напрямки організації соціологічних досліджень у трудових колективах. 

Маркетингові дослідження. 

18. Соціальне управління, його рівні та основні закони.  

19. Принципи соціального управління.  

20. Функції соціального управління, методи соціального управління. Резервності 

трудового колективу.  

21. Соціальна діагностика.  

22. Система моніторингу.  

23. Соціальне проектування. 

24. Проблема конфлікту: два погляди на його місце і роль у розвитку особистості і 

суспільства.  

25. Поняття конфлікту.  

26. Функції конфліктів у трудовому колективі. 

27. Структура конфліктної ситуації, характеристики її компонентів, причини 

трудових конфліктів.  

28. Страйки, їх сутність, різновиди, проблеми регулювання. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В.,. Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: 

Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. 

2. Вебер М. Протистантська етика і дух капіталізму. - К.: Основи. 1994. 

3. Вебер Макс Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / Макс 

Вебер; з нім. пер. М.Кушнір. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2012. 

4. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навчальний посібник. К., 2001. – 244 с. 

5. Дюрин А.В. Экономическая социология: Учебное пособие. Мн: ИП 

"Экоперспектива", 1997. 
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6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда /Пер. с фр. А.Б. Гофмана, 

примечания В.В. Сапова. - М.: Канон, 1996. 

7. Кравченко А.И. История зарубежной социологии труда, М., 1991. 

8. Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник. К.: Либідь, 2004. – 440 с. 

9. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці: Навчальний посібник. 

Запоріжжя: Гуманітарний університет ЗІДМ, 2005. – 304 с. 

10. Осовий Г.В., Жуков В.І., Руденко В.М., Семеніхін В.О. Соціально-трудові 

відносини: питання теорії та практики в Україні. Навч. посіб. - К.: АПСВ, 

2005. 

11. Полторак В.А. Соціологія праці та управління: Конспект лекцій. К.: НМК ВО, 

1992. 

12. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально- 

экономического поведения / Под общ. ред. В.М. Вороны, Е.И. Суименко. - К.: 

Ин-т социологии НАН Украины, 2001. 

13. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-

экономического поведения / Под общ. ред. В.М.Вороны, Е.И.Суименко. К.: 

Ин-т социологии НАН Украины, 2001. 

14. Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: 

спроба соціального конструювання ЦСЕ Інституту соціології НАНУ. - К.: 

2003. 

Додаткова: 

1. Аверьянов Л.В. Социология: что она знает и может. М.: Социолог, 1993. 

2. Арсеенко А.Г. Социально-экономический механизм регулирования трудовых 

отношений (на примере США, Канады, Великобритании). - К.: Наук, книга, 

1995. 

3. Балабанова Н.В., Жуков В.И., Пилипенко В.Е. Социальный диалог. 

Социальное партнерство. Социальное государство / Академия труда и 

социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, / Отв. ред. 

В.Е.Пилипенко. – К.: 2002.  

4. Бирюкова М.В. Социальные технологии и проектирование. X., 2001. 
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5. Верховин В.И. Трудовое поведение: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2003.-

114 с. 

6. Вишневський Ю., Міщенко О., Півнєв Є. та ін. Роль профспілок в Україні 

удавана і справжня /Наукове видання. За ред. Ю.Вишневського. - К.: Фонд 

демократії, 1997. 

7. Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація і становлення 

нових соціальних інститутів в українському суспільстві // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. 2001. - № 4. - С. 5-22. 

8. Грановетер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки 

анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. - № 1 (25). 

-Том VII. 

9. Дворецька Г. В.Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.– 

К.: КНЕУ, 2005. – 203 с. 

10. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. М.: Высшая школа, 1989. 

11. Жуков В. Практики «Path Dependency» у трудових відносинах сучасної 

України як прояв ціннісних орієнтацій пострадянського суспільства // 

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових 

праць. Вип. 17. – К.: Логос. 2012. – С.70-78.  

12. Жуков В. Соціальні трансформації без інновацій: колективно-договірне 

регулювання в Україні // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць 

Східно-українського національного університету Вип.11. – Луганськ. 2011. – 

C. 77-89. 

13. Жуков В. Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів 

трудових відносин у сучасній Україні // Соціологія / Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 3. – C.53-65. 

14. Жуков В.1., Мімандусова Г.І., Привалов Ю.О. Сучасні проблеми соціально-

трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз). - К.: Інститут соціології 

НАНУ, 1998. 
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15. Жуков В.І. Причини виникнення колективних трудових спорів(конфліктів) // 

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. - № 2 - 2002. - 

С. 44- 47. 

16. Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.О. Проблеми колективно-договірного 

регулювання трудових відносин в Україні. Монографія - К.: Інститут 

соціології НАНУ, 1999. 

17. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Очерки 

теории. Новосибирск: Наука, 1991. 

18. Здравомыслов А., Ядов В. Человек и его работа в СССР и после.– М.: 

Аспект-Пресс, 2003. 

19. Норт Д. Институты, иснтитуциональные изменения и функционирование 

экономики /Пер. с англ. А.Н.Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З.Мильнера. - 
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