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Анотація. Дисципліна «Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних» належить 
до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Дисципліна спрямована на 
формування сучасного дослідника, що вміє активно працювати із даними емпіричних 
досліджень. Метою дисципліни є формування у майбутніх докторів філософії 
теоретичних знань та практичних компетентностей, необхідних для самостійного 
аналізу даних, зібраних різними методами в рамках еспіричного соціального 
дослідження. Будуть представлені як кількісні методи, що грунтуються на моделях 
аналізу кореляцій та коваріацій, так і методи аналізу категоріальних даних. Також 
увага приділяється методам оцінки валідності та надійності методик вимірювання 
складних концептів, статистичним методам перевірки комплексних дослідницьких 
гіпотез, що включають каузальні зв’язки та впливи.   
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Горбачик Андрій Петрович, к.фіз.-мат.наук, доцент, декан факультету 
соціології; 
Мета навчальної дисципліни: дати знання про сучасні методи аналізу даних та 
сформувати компетенції самостійного використання комп’ютерних пакетів програм 
для вирішення аналітичних задач, що виникають на різних етапах емпіричних 
соціальних досліджень. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: основи методології наукового дослідження, основи 
математичної статистики, підходи до вимірювання соціальних змінних, основи 
планування експерименту, описові статистики, методи перевірки статистичних 
гіпотез, основи аналізу кореляцій та коваріацій. 

Аспірант повинен вміти: застосовувати критичний аналіз, розрізняти наукове і 
буденне знання, вміти формулювати гіпотези дослідження та обирати адекватні 
методи їх перевірки, вміти працювати в групі, бути відкритим у спілкуванні, вести 
наукову дискусію. 
Змістові модулі:  
 Обґрунтування методологічних та теоретичних засад сучасного емпіричного 

соціологічного дослідження. Дослідницький план. 
 Основні підходи до вимірювання у соціальних науках. Методи оцінки валідності 

та надійності інструментів вимірювання 
 Вимірювальні моделі експлораторного та конфірматорного факторного аналізу, 

побудова адитивних індексів 
 Модель регресії (лінійна регресія, логістична регресія). Використання моделей 

структурних рівнянь для обґрунтування та вивчення каузальних зв'язків у 
емпіричному соціологічному дослідженні 
 Аналіз категоріальних даних. Аналіз багатовимірних таблиць частот та відсотків. 

Модель логлінійного аналізу.  
 Багаторівневий аналіз даних 
 Використання електронних джерел емпіричних даних в соціальному дослідженні 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна відноситься до третього блоку 
дисциплін – вільного вибору аспіранта, шифр у навчальному плані -  ДВА.3.01.12. 
Термін вивчення: читається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії»; обсяг дисципліни 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних 
занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 


