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Сучасний соціоструктурний аналіз 
 
Анотація. Дисципліна належить до переліку фахових дисциплін вільного вибору аспіранта. 
Дисципліна спрямована на ознайомлення аспірантів із особливостями застосування принципів, 
основних категорій та понять соціоструктурного аналізу як одного із провідних підходів у сучасній 
соціології, в дослідженнях сучасного суспільства та визначеннях перспектив суспільного розвитку, у 
тому числі – євроінтеграції та впровадження в країні моделей сталого розвитку. Особлива увага 
надається оволодінню сучасним знанням про методологічні особливості застосування 
соціоструктурного аналізу як методу соціологічного вивчення соціальних феноменів і процесів, 
індивідуальної та колективної поведінки в суспільстві, соціоструктурному аспекту вивчення соціальних 
проблем та соціоструктурних дисбалансі, які утворюють найбільш суттєві ризики суспільного розвитку. 
Окрім опанування засад соціоструктурного аналізу як особливої методології соціологічного 
дослідження, вивчення даного курсу сприятиме формуванню у аспірантів наукового світогляду, 
підвищить їх загальноосвітній та культурний рівень, а відповідно, і рівень фахової підготовки. Вміння 
застосовувати соціоструктурний аналіз розкриє можливості дослідника вивчати і розуміти латентні 
чинники соціальних взаємодій, групової та колективної поведінки в суспільстві. 
Кількість кредитів: 4. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основи соціології, демографії, математичної статистики, базові соціологічні 
теорії, які пояснюють соціальні взаємодії, відносини і процеси.  
Аспірант повинен вміти: застосовувати критичний аналіз, вміти формулювати наукові гіпотези та 
визначати логіку їх перевірки, вміти працювати в групі, бути відкритим у спілкуванні, вести наукову 
дискусію, застосовувати математико-статистичні методи аналізу даних та інтерпретативні методики. 
Змістові модулі:  

 Сучасні теоретичні проблеми і тенденції в інтерпретації соціальних структур. Проблема мікро-
макро синтезу соціологічного знання. 

 Концептуальна матриця структурного аналізу соціальних феноменів, явищ і процесів. 
 Глобальні та локальні структурні процеси і дисбаланси в сучасних суспільствах. Структурні 

конфлікти та можливості їх регулювання. 
 Методології сучасного класового аналізу. 
 Латентний структурний аналіз. 
 Якісна методологія у соціоструктурному аналізі. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна відноситься до третього блоку дисциплін – вільного 
вибору аспіранта, шифр у навчальному плані -  ДВА.3.02.06. 
Термін вивчення: читається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії»; обсяг дисципліни 120 годин, у тому числі 24 годин навчальних (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

 


