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ДИСЦИПЛІНА «СУЧАСНИЙ СОЦІСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ»  
 
Анотація. Дисципліна спрямована на розвиток знання та вмінь застосовувати 
соціоструктурний аналіз до соціологічного вивчення і пояснення соціальних явищ і процесів. 
Особлива увага приділяється пізнавальним можливостям і методологічним особливостям 
реляційно-дистрибутивних, інституціональних та культурорієнтованих методологій вивчення 
причинно-наслідкових зав’язків і закономірностей соціальних взаємодій. Робота побудована 
за принципом "навчання через дослідження", що з одного боку, фокусується навколо 
дослідницьких інтересів студентів, а з іншого боку, - обговорення методології та результатів 
новітніх соціологічних досліджень соціоструктурного напрямку. Вміння застосовувати призму 
соціоструктурного аналізу розкриє аналітичні можливості дослідника вивчати і розуміти 
латентні чинники соціальних взаємодій, групової та колективної поведінки, соціальних 
процесів в суспільстві. Дисципліна зосереджена на аналізі та обговоренні новітніх 
дослідницьких проектів та останніх публікацій у соціологічних рецензованих журналах, 
переважно англомовних, з метою включення аспірантів в найбільш актуальний порядок 
денний соціоструктурних досліджень, невирішених проблем та відповідних академічних 
дебатів. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі лекції, аналітичне читання, дискусії, 
практичні завдання за темами дисертацій, індивідуальні проекти та презентації результатів. 
Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасним знанням про евристичні та методологічні 
особливості застосування соціоструктурного аналізу як методу соціологічного вивчення 
соціальних феноменів і процесів, індивідуальної та колективної поведінки в суспільстві, 
аналізу соціальних проблем, виявлення соціоструктурних дисбалансі, що утворюють суттєві 
ризики суспільному розвитку. 
Попередні вимоги щодо опанування дисципліною:  

 знати теоретичні основи соціології, методи кількісного та якісного аналізу 
соціологічних даних;  

 вміти працювати з соціологічними та статистичними даними, критично аналізувати 
наукові публікації українською та англійською мовами. 
Змістовні модулі:  

 Еврістика соціоструктурного аналізу соціальних феноменів і процесів  
 Соціоструктурні процеси та їх соціальні наслідки 

Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання  
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (10 год. – лекційні заняття, 12 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач Куценко О. Д., д. соціол. н., професор кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин. 
Інформація про викладачів: https://sociology.knu.ua/uk/person/kucenko-olga-dmitrivna 
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