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Інформація про курс
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідний теоретичний і фактографічний матеріал для отримання цілісної картини 
Коротка анотація курсу
Дисципліна «Методологія стратифікаційного аналізу сучасного суспільства» є навчальною дисципліною зі спеціальності 054 – соціологія, яка викладається у 1 семестрі в обсязі 4,5 кредитів
Мета та цілі курсу
Метою навчального курсу є розгляд авторського підходу до стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності. Описані базові перспективи такого підходу та його основні кон’юнкції, розглянуто множинність критеріїв нерівності та їхню реконфігурацію у суспільствах, що трансформуються. Внаслідок особливостей історичного розвитку і специфіки сучасної ситуації в Україні складається особливий стан стратифікаційних процесів. Тому соціологічне вивчення суспільства вимагає пояснення природи, характеру соціальної нерівності та механізмів соціально-стратифікаційних процесів, що відбуваються в Україні на сучасному етапі. Запропонована концепція багатовимірного аналізу стратифікаційних порядків та обґрунтувана методика дає підстави для емпіричної фіксації розшарування українського суспільства
Цілі курсу: Здобувачі мають критично оцінювати опрацьовані рекомендовані джерела та літературу, аналізувати емпіричні дані, здійснювати компаративний аналіз тенденцій та динаміки соціальних процесів, показати розуміння стратифікаційних процесів у розвитку сучасного українського суспільства. За результатами численних  емпіричних досліджень проаналізувати характер та динаміку стратифікаційних процесів у сучасному українському суспільстві. Виокремити особливості структурування соціуму та проінтерпретувати їх у контексті взаємозв’язків між різними стратифікаційними порядками, яким притаманна неоднакова здатність диференціювати простір нерівності.
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Тривалість курсу
135 год.
Обсяг курсу
32 години аудиторних занять. З них 16 год. лекцій, 16 год. семінарських занять; 103 год. самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення курсу його учасник буде
Знати: базові  теорії соціальної стратифікації, сучасні теоретичні стратифікаційні схеми і альтернативні підходи до розгляду сучасних соціальних нерівностей. Основні стратифікаційні тенденції в сучасному світі та вміти аналізувати процеси соціальної стратифікації у сучасному українському суспільстві.
Вміти: застосувати отримані знання для розробки методологій соціологічного вивчення різних проявів соціальної стратифікації, вміння операціоналізувати ключові показники стратифікаційних нерівностей. Адекватно сприймати, критично осмислювати і тлумачити стратифікцаійні процеси та явища. Концептуальна база сприятиме реалізації міждисциплінарного підходу пошуку перспективних стратегій та вирішення соціальних проблем.
Ключові слова
стратифікаційний порядок, стратифікаційні порядки  некласового типу, принцип кон’юнкції в аналізі соціальної нерівності; домінантна кон’юнкція: позиції & диспозиції; структурований соціальний простір; стратифікаційні порядки капіталів; багатовимірний аналіз соціальної нерівності; позиціонування населення у просторі нерівності регіону; стратифікаційний профіль соціальних страт; соціально-статусна та класова ідентичності страт; життєві стратегії, мобільний потенціал та рівень наявної соціальної адаптації соціальних страт; теорії  практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків; локалізація страт у просторі соціальних практик; стратифікаційний порядок за кон’юнкцією “позиції & диспозиції & практики”.
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 порядків. 
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	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
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Принцип кон’юнкції в аналізі соціальної 
нерівності.
Лекція,
семінарське заняття
	Ильин В. Теория социального неравенства (структуралистско-конструктивисткая парадигма) [Електронний ресурс] / В. Ильин. – Режим доступу: http://www.socnet.narod.ru.
	Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство: навч. посіб. / С.Л. Катаєв – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 200 с.

Классовое общество. Теория и эмпирические реалии [под ред. С. Макеева]. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2003. – 258 с.
	Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Коваліско – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 328 с.
	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
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Рамковий концептуальний контекст: 
структурований соціальний простір
Лекція, семінарське заняття
	1. Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. –  №4. – С.22-36.
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі: випадок Польщі та України //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. –  №1. –  C.32-55
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. –  №3. – С.5-24
	Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. — 116 с. Мова рос.
	Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: Попытки западной социологии / О.Д. Куценко – Х.: Изд. центр Харьков. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2000. – 316 с. 

Макеев С. Неравенство в социологической перспективе / С. Макеев // Новые социальные неравенства. – К. Ин-т социологии НАН Украины, 2006. – С. 9–42.
	Макеєв С., Оксамитна С. Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 4. - С. 201-210
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Редукція множинності: стратифікаційні 
порядки капіталів
Лекція, семінарське заняття
	Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. –  №4. – С.22-36.
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі: випадок Польщі та України //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. –  №1. –  C.32-55
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. –  №3. – С.5-24
	Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. — 116 с. Мова рос.
	Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: Попытки западной социологии / О.Д. Куценко – Х.: Изд. центр Харьков. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2000. – 316 с. 

Макеев С. Неравенство в социологической перспективе / С. Макеев // Новые социальные неравенства. – К. Ин-т социологии НАН Украины, 2006. – С. 9–42.
	Макеєв С., Оксамитна С. Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 4. - С. 201-210.
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Методики та 
результати 
багатовимірного 
аналізу 
соціальної нерівності 
Лекція, семінарське заняття
	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
	Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. –  №4. – С.22-36.
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі: випадок Польщі та України //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. –  №1. –  C.32-55
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. –  №3. – С.5-24
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Нові властивості і характеристики стратифікаційних 
порядків
Лекція, семінарське заняття

	Классовое общество. Теория и эмпирические реалии [под ред. С. Макеева]. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2003. – 258 с.
	Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Коваліско – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 328 с.
	Коваліско Н.В. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в Україні (регіональний аспект)// Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н.Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін..; за ред.. проф.. Н.Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 284 с. – С. 128-141
	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
	Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. –  №4. – С.22-36.
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Досвід соціологічного спостереження: 
об’єктивістська 
оптика
Лекція, семінарське заняття

	Классовое общество. Теория и эмпирические реалии [под ред. С. Макеева]. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2003. – 258 с.
	Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Коваліско – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 328 с.
	Коваліско Н.В. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в Україні (регіональний аспект)// Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н.Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін..; за ред.. проф.. Н.Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 284 с. – С. 128-141
	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
	Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
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Методичні аспекти аналізу стратифікаційних 
порядків на 
регіональному рівні
Лекція, семінарське заняття
	Коваліско Н.В. HYPERLINK "http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy/Kovalisko.%20Stratyficacijnyj%20analiz%20suspilstva.pdf" Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.
	Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н.В. Коваліско. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с. 
	Коваліско Н.В. Феномен прекарізації як прояв зміни структури нерівностей в сучасному суспільстві //Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання». Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 516 с. – С. 31-32 
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. –  №4. – С.22-36.
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі: випадок Польщі та України //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. –  №1. –  C.32-55
	Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. –  №3. – С.5-24
	Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: Попытки западной социологии / О.Д. Куценко – Х.: Изд. центр Харьков. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2000. – 316 с. 

Макеев С. Неравенство в социологической перспективе / С. Макеев // Новые социальные неравенства. – К. Ин-т социологии НАН Украины, 2006. – С. 9–42.
	Макеєв С., Оксамитна С. Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 4. - С. 201-210.
4 (2/2)

Підсумковий контроль
Іспит в кінці семестру (письмовий)
Пререквізити
Для вивчення курсу учасники потребують базових знань із навчальних дисциплін: Вступ до спеціальності, Історія та теорія соціології, Математичні методи в соціології, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел.																
Навчальні методи та техніки,  які будуть використовуватись під час викладання курсу
Презентації, лекції, дискусії
Необхідне обладнання
Мультимедійний проектор
Критерії оцінювання 
Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою.
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
Практичні заняття – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів;
Письмова робота – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів;
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
Враховується відвідування занять, бали набрані під час семінарських занять, а також за індивідуальну письмову роботу.
Питання до заліку
Соціальний порядок як сукупність горизонтальних та вертикальних поділів.
	Сутність поняття «стратифікаційний порядок».
	Основні форми структурних параметрів суспільства за П.Блау.
	Сутність основних концепцій класоутворення у вивченні стратифікаційних порядків.
	Специфіка класового стратифікаційного порядку у марксизмі.
	Стратифікаційні порядки некласового типу М. Вебера.
	Стратифікаційний підхід в емпіричних дослідженнях П. Сорокіна
	Некласові стратифікаційні порядки в рамках структурного функціоналізму К. Девіса й У. Мура
	Розгляд співвідношення концептів “клас” та “соціальна страта”в численних наукових інтерпретаціях 
	Методологічний контекст кон’юнкції «об’єктивізм & суб’єктивізм» та її представників
	Методологічний контекст кон’юнкції «структура & діяльність»та її представників
	Методологічний контекст кон’юнкції «сконструйовані спільноти & реальні групи»та її представників
	Розкрийте сутність сталих & “емерджентних” чинників стратифікації
	Домінантна кон’юнкція “позиції & диспозиції” у вивченні стратифікаційних порядків
	Позиційний підхід у теоретичних і емпіричних роботах Дж. Голдторпа
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