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1. Мста дисципліни - опанувати знання про особливості порівняльної соціології, тематику та 
основні результат теоретичних і практичних соціологічних досліджень сучасних суспільств 
Європи, більш докладне вивчення їх у порівняльній перспективі у межах процесів глобалізації 
та Євроінтеграції, співставлений цих процесів з тими, що відбуваються в Україні; а також 
опрацювати можливості застосування цих знань у подальшій дослідницькій і аналітичній 
роботі
2. Попередні вимоги ло опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знання теоретичних основ соціологічного розуміння суспільства як соціальної системи.
2. Вміння працювати із статистичними даними
3. Володіння елементарними навичками пошуку і відбору релевантно! інформації, 

критичного аналізу, роботи в групі.
3. Анотація навчальної дисципліни дисципліна відноситься до вибіркового блоку 
«Соціологія урбанізації та глобалізації». Знання особливостей та основних засад порівняльної 
соціології є ключовим для опанування професії соціолога. Соціальні особливості 
європейських суспільств. особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи 
консолідація на основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка в європейському 
соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального 
контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Вивчаючи 
дисципліну, студенти ознайомляться з пізнавальними можливостями і обмеженнями різних 
видів порівняльного методу в соціолої ії, будуть навчат ись застосовувати порівняльний метод 
у вивченні європейських суспільств, оволодіють теоретичним знанням про класифікацію і 
регіоналізапію європейських країн, аналітичні виміри їх подібності та відмінності. Робота над 
дисципліною сприятиме розвиту вмінь збирати, аналізувати та узагальнювані соціальну 
інформацію з використанням методу порівняльного аналізу. Вміння порівняльного аналізу 
соціологічних та статнспічних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі 
забезпечуватиметься практичними аналітичними завданнями, завданнями на критичне 
мислення, індивідуальною та і руїювою роботою
-І. Завданим (навчальні ні лі). Робота над навчальною дисципліною спрямована на розвиток у 
студентів наступних компетентностей:

- СКОЗ. Здатіїіси. аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в 
цілому'.
СК09 Здатність визначати іеоретико-меюдологічні засади Й формулюваїп ключові 
результати досліджені. окремих галузей соціологічного знання

5. Рез ул мати наича н н я з a не 11 иііліною:
Результат навчання

(1. зна ні; 2. вміли; 3. комунікація;
4, автономність та відновідальпісіь)

Форми (тя/:ібо 
методи і 

технології) 
НІІКЛЯД1ІНІІЯ і 

навчання

Методи 
оцінюваний та 

tiofíoi овніі критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
ДИСЦИПЛІНИКод Резулыаг нявчання

1 1 Знати провідні концепті розвитку 
європейських суспільств, ТИПОЛОГІЮ 
суспільств пі аналітичні виміри для 
порівняльного вивчення.

Лекція, 
практичні, 
самостійна 
робота

Практична робота, 
участь у дискусії

20

1 2 Знати особливості порівняльного методу, 
пізнавальні можливості та обмеження його 
видів, міжнародні бази даних в 
застосуванні до вивчення суспільств

Лекція, 
практичні, 
самостійна 
робота

1 Ірак гич на робота 15

2.1 Вміти- використовувати інформаційно- 
комунікаційні технології у процесі пошуку 
та порівняльного аналізу соціологічної і 
статистичної інформації стосовно
європейських суспільств

Лекція, практичні Практична робота, 
презентація та 
обговорення 
результатів 
практичної роботи в 
аудиторії

15

2,2. Вміти здійснювати міжнаціональні та крос
на ці опальні порівняння за базовими 
соціологічними вимірами суспільства

Практичні, 
самостійна 
робота

Участь у дискусії, 
мікро-дослідження, 
презентація 
результатів

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

3.1 Презентувати результати практичної 
аналітичної роботи, виявляти сильні і 
слабкі аргументи наукових публікацій та 
презентацій

Практичні, 
самостійна 
робота

Презентація в класі, 
участь в дискусії

10

4.1. Самостійно критично опрацьовувати 
наукові джерела, здійснювати аналітичне 
порівняння даних і висновків

Практичні, 
самостійна 
робота

Практична робота, 
міні-дослідження

20

навчання
~-Ртхіуцгпгниіав'іання дисципліни (код)

Програмні результати наичаїїни (иаївз)——_
І.І 1.2 2.1 2.2. 3.) 4.1

РНОЗ. Застосовувати положення соціологічних 
теорій та концепцій до дослідження соціальних 
змін в Україні та світі

4 + + +

РН13. Застосовувати інструментарій соціологічної 
науки в дослідженні різних сфер суспільного 
життя

4 + 4- + +

РН19. Здійснювати опис й осмислення соціальної, 
демографічної й економічної статистики та 
застосовувати методи оцінки, регулювання і 
прогнозування . процесів урбанізації та
глобалізації.

+ . + + 4-

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Участь у дискусії (PI 11.1,2.2,3.1) - 5(1 балів/ЗО балів.
2. Практична робота з пошуку інформапїїта ашітізу даних (РИІ.1. 1.2.2.1,4.1) 25

балін/15 балів.
3. Підсумкове командне мікро-дослілжеїшя та презентація його результатів (РН2.1,2.2, 

З 1,4.1 ) — 25 балів/ 15 балів.
- підсумкове спінювання; залік. Студенти, які ііроіяіом семестру набрали сумарно меншу 
кількість балів ніж к/лютічнофцкіхунковиіі міншуѵ 6(¡ ба«« дія одержання заліку, мають 
обов'язково здані письмові робиш - відпрацювання пропущених практичних занять з кожної 
нсвідпраціюваноїтсми дисципліни та підсумкову дослідницьку роботу.

7 2 0 р ги н ізя 11 і я о ці н toня і г к я :
1. Участь в дискусіях гехш 1-9.
2. Практи'їна робота - теми 1-9.
3. Навчальне командне міиі-дослілжсшія - теми 5-9.
-1. Презентація результатів міні-доелідження на підсумковій конференції - теми 5-9.

7.3 Пікала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-1 ()()
Не зараховано / Fail 0-59

З 4



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

Номер і назва теми
Кількість годин

Лекція Практичні Самостійна 
робота

I. Що таке Європа? Проблеми кордонів та регіонів 2 4 6

2 Як порівнювати країни? Методологічні проблеми, 
соціологічні виміри, бази порівняльних даних

2 2 6

3. Інституцій ний дизайн європейських суспільств; 
історичний спадок і новітні тренди

2 4 6

4. Культурна карта Європи культурні відмінності та 
подібності

2 2 6

5. Соціальні нерівності і стратифікація: європейські 
порівняння

2 4 8

6. Міграційні виклики європейським країнам 4 4 . 8

7. Якість життя в європейських суспільствах 4 4 8

8 Соціальний активізм та політична участь 2 2 6

9 Навчальна міпі-конференція «Європейська інтеграція 
та європейська мрія; реальність чи утопія?» -як 
підсумкове заняття за результатами командного 
мі ні-до слідження

4 6

УСЬОГО: 20 ЗО 70

Зага.'іі.пиіі обсяг ІЗПгод.. втому числі:
Лекції - 26 .•<?<),
Практичні - ЗО гоР.
Самостійна робота - 70 ,?од.

9. Рекомендовані джерела:
Осичині:
1. Головиха I II Сравіініелыіые соииологические іісслсдованпя в познании сонремснньїх

ссіциадьпых феномена®/ Е. И І оловаха // Вісник Київського наш університету ім.Тараса 
Шсвченка.сср:Сошологія , - 2010 - N1/2 . - С. 26-30 - Режим доступу:
http.//www soc.umv.kicv tub'sitcs/dcfati1VftlcsZ№ran7el<>oeii/vi.sn201() 1-2 26.pdf

2. Горбачнк A ll Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та 
проблемні Актуальні проблеми соціології, гіснхолої ії, педагогіки. - № 17. 2012. - С. 6-І І.
- https .7/соге.ас, uk/reader/229856240

3. Горбачнк AH Мсіодолиіічпі особливості порівняльних емпіричних досліджень в 
соціології\\ Актуальні проблеми соціології, психолог ії. педагогіки. - № 18, 2013. -С. 6-19.
- https://socioiogv.kmi.uaxites/dclatilt/files/librarv/clOBen/aktproh. І 8.6jxlf

4. Економічні та позаекономічні аспекти ііереформ.тгуваиня європейської інтеграції: опціїта 
можливі наслідки І Аналітичні матеріали. — Київ: Центр Разумкова 
https://razumkov.on’.ua/unloads/.-irticlc/20IX ncrelòrmnttivannia ievroneiskoi intehratsii ixif

5 Kon Мелвіи Jl. Міжнаціональні порівняльні дослідження як аналітична стратегія (Розділ 
ІЗ) \\ Соціальні структури і особистість: дослідження Мелвіна JLKoiia і його

співпрацівників / Пер. з англ, за наук, ред В.Є.Хмелька Київ, міжнар. ін-тсоціології, 2017.
- С. 334-339. 353-362. - Режим доступу:
http://ekmair.ukma edti ua/hìlstrcam/handlc/123456789/l 1960/Sotsialni struktury і osobyslist 
doslidzhennia Melvina І. Копа і yoho spivpratsivnvkiv ndl'.,sequence=l&isAllowed^v

6. Ларсен Стейн У. Моделироваиис Европы в логике Роккана И Полис: Политические
нсслеловашія. - М.. 1995, № I - С 39-57. - Режим доступу:
https://web.arehive.ore/wcb/20l802141 I49l8/linn://wwwjntroootok.archinelaa.ru/tcxt/a256.lit 
Ш

7. Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного 
розвитку : монографія / Ю. Б. Савельев. - К. : ВІЇЦ "Київський університет", 2017. - 447 с.
- httns://socioloęv kiiu.ua/sites/default/filcs/library/elonen/savelicv pdf

8. Eatock, David et al.. Demographic Outlook for the European Union, in-depth analysis. - EPRS | 
European Parliamentary Research Service & EUI | European University Institute, Dec. 2017,- 
36 p. - https://wcbcache.itooglcusercontenl.coin/search

9. Genov. N. Docs Europeanization Foster Constructive Individualization? \\ Comparative 
Sociology. - 6 (2017). - p. 1-3(1

10. Ilooghe. 1... Marks G. Cleavage Theory Meets Europe's Crises: Upset, Rokkan. and the 
Transnational Cleavage \\ Journal of European Public Policy. Special Issue “Theory Meets 
Crisis”. - 41 p.

11. Immerfall St., Therborn G Handbook of European Societies. Social Transformations in the 21“ 
Century. - Springer. 2010. - 685 p.

12. Kutsenko О. Gorbachyk A Welfare stale in uncertainty disparity in social expectations and 
altitudes \\ Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. - 5 (2). 2014. - Pp. 65-96.

Додаткові:
1. Berger-Schmitt R.. Noil II.-H. Conceptual Framework and Structure of a European System of 

Social Indicators \ EuRcporting Working Paper No. 9. - Mannheim, 2000. - 71 p.
2. Comparative Research in the Social Sciences \.Genov N. (cd.)/ - Paris: ISSC: Sofia: REGLO. 

2007/ - 320 p.
3. Genov. N Competing Sociological Diagnoses of Contemporary Times: Potentials of the RISU 

Conceptual Framework \\ International Journal of Social Science Studies. - Vol 4, No. 1: 
January 2016.-p.86-98.

4 Goldthnrpe lohn I I Current issues in comparative macrosociology: a debate on methodological 
issues \\ Comparative Social Research. - Volume 16, 1997. - P. 1-26.
https://www.suz.uzh.ch/dain/jcr:alc39bf6-IO3c-4b45-b577-d36266dOb7ae/Text_5.pdf

5. Ilandbook oFQmiiiiy.ofLiitrin the Enlarged European Union \ Ed.by Jens Alber, Tony'Fahey 
and Chiara Saraceno. - Routledge, 2008,

6. Inglehart R.. &. Norris, P.. (2012). "The l our Horsemen of the Apocalypse: Understanding 
Human Security \\ Sctuidinavian Political Studies. -Volume 35, Issue I. pages 71-96, March 
2012 - http://onlinelibraiy.wiley.com7doi/IO 111I/¡.1467-9477.2011.00281.x/full

7. Inglehart R Happiness is Different Things to Different People Subjective Well-being in Global 
Perspective liltpsi/Avww.votitubc.coin/wntch'S Ylacwi||ll lY&list=PI.Uoldlt9EA7B nuli- 
U4irTtdiF9K4AzlO

8 McCormick J. Enlargement and the Meaning of Europe // The SAGE Handbook of European 
Studies/ Ed. By C.Rumford. SAGE. 2009.

9 Aeir Europe: Growth to Limits \ Ed. bv S. Eliacson, N. Georgieva. - Oxford: Bardwell Press. 
2010.

10. Ragin C. I lie Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies. - 
The Regents of the University of California, 1987. - P. 34-52

i I Rokkan St. State Formation. Nation-building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein 
Rokkan : Based on I lis Collected Works \ Ed,by Peter Flora - Oxford University Press. 1999 - 
(422 p). — C. 135-147. — Режим доступу:
httos://www. is f,vu It/users/zcnnoi/download/Foio/RokkanConceptualMap.ndf

https://ra
http://ekmair.ukma_edti_ua/h%25c3%25aclstrcam/handlc/123456789/l_1960/Sotsialni_struktury_%25d1%2596_osobyslist
https://web.arehive.ore/wcb/20l802141_I49l8/linn://wwwjntroootok.archinelaa.ru/tcxt/a256.lit
https://www.suz.uzh.ch/dain/jcr:alc39bf6-IO3c-4b45-b577-d36266dOb7ae/Text_5.pdf
http://onlinelibraiy.wiley.com7doi/IO


12. Therbom G. European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies 1945-2000. 
- SAGE Publications, 1995. - 408 p.

13. Tilly C. Means and Ends of Comparison in Macrosociology // ComparativcMcthodological 
Research. Methodological Issues in Comparative Science. 1997,- Vol. 16. Pp 27-42.

14. Анлреенкова A.B. Межсграновыс сравнительные исследования в социальных науках: 
методология, этапы развитая, современное состояниеѴ Мир России. 2011. -№3. -С.125- 
154.

15. Вулф JI Винайдення Східної Европа: мана цивілізації у свідомості епохи просвітництва / 
пер. з англ. С. Біленький, Т Цимбал. - К : Критика, 2009. - С. 47-81; 143-193/ 
http://shronl.chlwo.org.ua/WollT Lany/Vvnaidennia Skhidnoi Yevroov.pdf

16 І'еиов Н Східна Європа як лабораторія соціальних наук \\ Соціолоіія ісорія, методи, 
маркетинг. -2011, №2.-С. 12-36.
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