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ВСТУП

1. Мета дисципліни - сформувати у студентів сучасні знання про системні прояви та 
причини соціальної нерівності, провідні методології соціологічного дослідження нерівності, 
їх причин та наслідків (з точки зору евристики та обмежень методологій), навчити 
здійснювати соціологічну експертизу стану і причин соціальних нерівностей в суспільстві \ 
групі \ організації.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
• Знати основи теорії соціальної структури і стратифікації;
• Вміти працювати з соціологічними даними, здійснювати їх статистичний аналіз;
• Володіти навичками роботи з англомовною науковою літературою.
3. Анотація навчальної дисципліни /референс:
Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних 
нерівностей, їх форм прояву, причин та наслідків в суспільстві. Принциповою складовою є 
відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання багатомірних 
нерівностей в термінах спроможності скористатись благами, рівня та якості життя, бідності і 
багатства, соціального відторгнення, ефектів приналежності до соціальних класів і статусних 
груп. Програма супроводжується аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в 
малих групах протягом семестру.

4. Завдання (навчальні цілі)
1. Оволодіти сучасними методологічними підходами до вивчення соціальних нерівностей, 

виявлення їх чинників;
2. Сформувати вміння здійснювати соціологічну експертизу стану нерівностей;
3. Поглибити соціальну чутливість до проявів соціальних нерівностей, критичне 

мислення;
4. Розвинути вміння обговорення, обгрунтування та презентації результатів дослідження 

нерівностей.
Вивчення дисципліни сприяє оволодінню наступними компетентностями:

- фкі. Здатність застосовувати сучасні та новітні соціологічні концепції й теорії для 
аналізу та інтерпретації соціальних явищ і процесів.

- фкЗ. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми 
українського суспільства та глобальної спільноти.

- фк4. Здатність зіставляти соціокультурні особливості, соціальні відмінності та нерівності, 
причини їхнього виникнення та наслідки для суспільного розвитку

- фк8. Здатність використовувати сучасні концепції навчання у викладанні соціологічних 
дисциплін.

- фк9. Здатність застосовувати соціологічні знання, вміння та навички у міждисциплінарних 
дослідженнях

- фк 14. Вміння діагностувати стан комунікативних та організаційних процесів, розробляти 
та обґрунтовувати напрями підвищення їх ефективності.

до діагностики та інтерпретації соціальних 
нерівностей

в класі

2.2. Вміти зіставляти соціокультурні
особливості, соціальні відмінності та 
нерівності, причини їхнього виникнення та 
наслідки для суспільного розвитку

Практичні 
заняття, 
самостійна робота

Аналітична 
записка, 
обговорення в
класі

15

2.3. Вміти аналізувати соціологічну інформацію 
для вирішення практичних завдань
діагностики та регулювання соціальних 
нерівностей

Лекції, практичні 
заняття, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, есе,,
експрес- 
опитування

15

2.4. Вміти здійснювати пошук, обробку та аналіз 
інформації з різних джерел

Практичні 
завдання, 
самостійна робота

Командний 
дослідницький 
проект

15

3.1. Презентувати і аргументовано доводити 
використання новітніх методів збору та 
аналізу соціологічної інформації для 
вирішення дослідницьких завдань

Практичні 
завдання, 
дискусії, 
самостійна робота

Есе, усні виступи, 
тести

15

4.1 Демонструвати автономність і
відповідальність у збиранні, систематизації 
та узагальненні соціологічної інформації для 
підготовки аналітичних рішень, експертних 
висновків і рекомендацій.

Лекції, практичні 
завдання

Командний 
дослідницький 
проект, 
аналітична 
записка

10

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

-------------------------- Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання ______ __________ 1.1 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 4.1.

прн14. Виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні 
проблеми соціуму на національному та міжнародному рівнях

+ + +

прніб. Зіставляти соціокультурні відмінності та соціальні 
нерівності; причини їхнього виникнення та наслідки для розвитку 
соціуму

+ + + +

прн17. Обґрунтовувати використання новітніх методів збору та 
аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних 
завдань у різних сферах суспільного життя.

+ + +

прн21. Використовувати знання сучасної соціологічної теорії та 
методології для вирішення завдань прикладних досліджень 
соціальних спільнот, інститутів, процесів та громадської думки.

+ + +

прн22. Демонструвати вміння збирати з різних джерел, 
систематизувати та узагальнювати соціологічну інформацію для 
підготовки аналітичних рішень,експертних висновків і 
рекомендацій.

+ + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Методи 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати сучасні та новітні соціологічні концепції 
й методологічні підходи до діагностики та 
інтерпретації соціальних нерівностей

Лекції, практичні 
заняття

Експрес- 
опитування, усна 
відповідь, тест

15

2.1 Вміти застосовувати сучасні та новітні 
соціологічні концепції й методологічні підходи

Лекції, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, дискусії

15

Семестрове оцінювання:
Форми роботи Міч 

балів
Мах 
балів

Результати 
навчання

Усні виступи та есе на основі критичного аналізу, 
узагальнення інформації з наукової та 
публіцистичної літератури, участь в обговореннях 
(5 балів х 2 )

6 10 РН1.1, 2.1. 2.2, 2.3,
3.1

Експрес-опитування (2 бали макс. х 3) 3 6 PH 1.1, 2.1.,2.3.
Аналітична записка з аналізу емпіричних даних 6 10 PH 2.4, 3.1, 4.1
Тестовий контроль 6 10 РН1.1, 2.1, 2.3
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Командний дослідницький проект 14 20 РН2.1., 2.4, 3.1,4.1
Презентації результатів командного проекту в 
аудиторії

1 4 РИ3.1, 4.1

Семестровий підсумок 36 60
Загальний підсумок з врахуванням іспиту 
для успішного завершення дисципліни

60 100

Підсумкове оцінювання іспит PH 1.1, РН2.1, PH 2.2, РН2.3 - максимум 40 балів, мінімум 
-24.

Умови допуску до підсумкового іспиту: підсумковий семестровий бал не нижче 36 на основі 
виконання перелічених форм семестрової роботи з оцінками не нижче мінімальних за конкретні 
форми роботи.

Студенти, мають обов’язково відпрацювати пропуски лекційних та практичних занять в усній 
та\або письмовій формі за поставленими на занятті питаннями\завданнями не пізніше 3-х тижнів 
після пропущеного заняття в години консультацій викладача.

7.2 Організація оцінювання:
1. Усні виступи та есе, участь в обговореннях (протягом семестру)
2. Експрес-опитування в аудиторії (теми 1, 5, 6);
3. Аналітична записка (теми 4-6);
4. Тестовий контроль (теми 1-10).
5. Підготовка і проведення командного дослідження (з 4-го тижня роботи);
6. Презентація командами та захист результатів проекту (заключне заняття).

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять

№ Назва теми
Кількість годин

лекції практичні Самостійна 
робота

Теоретико-методологічна частина 1.

1
Організація дисципліни та основні вимоги 
Тема 1. Виклики соціальних нерівностей 

суспільству і соціології
2 2 6

2
Тема 2. Сучасні теоретико-методологічні 

підходи до вивчення і пояснення 
соціальних нерівностей

2 2 6

3 Тема 3. Проблема критеріів та індикаторів 
соціальних нерівностей 2 2 6

Частина 2. Нерівність якості життя: структурні виміри

4 Тема 4. Методології дослідження нерівностей 
якості життя 2 2 6

5 Тема 5. Методології дослідження економічних 
нерівностей 2 2 6

6 Тема 6. Методології кроссекційного аналізу 
нерівностей 2 2 6

Частина 3. Класовий аналіз нерівностей

7 Тема 7. Неовеберіанська класова методологія 
Дж.Голдторпа 2 2 6

8 Тема 8. Неомарксистська класова методологія
Е.О.Райта 2 2 6

9 Тема 9. Методологія Європейської соціально- 
економічної класифікації 2 2 6

10 Тема 10. Експертиза стану соціальних 
нерівностей 2 6

Заключна навчальна конференція за 
результатами командних досліджень - 2 20

ВСЬОГО 20 20 80

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Практичні заняття - 20 год.
Самостійна робота- 80 год.
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