
Соціальна структура суспільства 
Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: четвертий 
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Результати навчання:  
Студенти повинні: 
знати: 

категоріальний апарат, що торкається соціальної структури і соціальної 
стратифікації, класичні та сучасні  підходи до аналізу соціальної структури і соціальної 
стратифікації, характеристики соціальної нерівності, особливості соціальної мобільності  
елементів структури та стану маргінальності. 
вміти: 

аналізувати елементи соціальної стурктури, застосовувати критерії стратифікації для 
аналізу соціальної структури українського суспільства, аналізувати особливості вищого, 
середнього на нижчого класів українського суспільства, аналізувати сучасні типи 
мобільності, мати навички аналізу процесів маргінальності та бідності в сучасному 
українському суспільстві, мати навички використання соціологічних методив до вивчення 
соціальної структури суспільства. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Вступ до соціології. 
 Історія соціології  
 Громадянське суспільство 
Зміст навчальної дисципліни: 

Основні парадигми дослідження соціальної структури суспільства. Соціальна структура 
суспільства: категорії та поняття. Соціальна стратифікація суспільства. Соціальна 
мобільність у стратифікованому просторі. Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і 
практика. Політична стратифікація. Економічна стратифікація. Професійна стратифікація. 
Гендерна стратифікація. Вікова стратифікація. Стратифікація в контексті соціології міста і 
села. Етнічна структура суспільства. Сучасні міграційні процеси. Освіта як критерій 
диференціації. Проблеми маргінальності та бідності. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
індивідуальних завдань. 
• Підсумковий контроль (40%, письмовий екзамен). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


