
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В СОЦІОЛОГІЇ» 

Спеціальність: 054  «Соціологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»  
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

вивчення теоретичних і методологічних засад системного аналізу в 

соціології як сучасного інструменту дослідження недостатньо 

структурованих, складних і надскладних соціальних об’єктів 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Студенти отримають фундаментальні знання з загальної теорії 

систем і методології системного налізу, опанують   необхідні вміння 

і навички, зможуть використовувати отримані знання у майбутній 

професійній  діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння аналізувати, досліджувати та використовувати знання про  

історичні етапи розвитку системного світогляду, структури і 

змісту системної методології, системних законів і принципів, 

основних категорій і понять теорії систем і системного аналізу, а 

також функцій, методів, методик, процедур і технологій  

системного  аналізу у перебігу підготовки та проведення 

соціологічних досліджень 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність визначати соціальні критерії, показники, механізми 

функціонування та  тенденції розвитку сучасних організацій. 

Здатність до виконання адміністративних функцій в управлінських та  

  маркетингових структурах 



 

 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни: Концептуальна еволюція, науковий статус, 

предмет, структура та функції  теорії систем і системного аналізу.  

Зміст і типологія законів та принципів теорії систем і системного 

аналізу. Логіко-методологічні, методичні та типологічні чинники 

системного аналізу. Характер якісних і кількісних методів  

системного аналізу в соціології. Технологічна матриця системного 

аналізу у соціологічних  дослідженнях  

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з соціології, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з системного аналізу в соціології можуть бути використані 

під час написання магістерської роботи 

 

 

магістерської роботи Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Неліпа Д.В. Системний аналіз в політиці : підручник / Д.В. Неліпа. 

– К. :Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.  

 2.Никифорук Б. В. Системний підхід до прийняття управлінських 

рішень. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 229 с. 

3.Юн Г.М. Основи теорії систем і системний аналіз : конспект 

лекцій /    Г.М. Юн,     К.В. Морінцева. – К. : НАУ, 2004. – 68 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

проектор 
Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет ФЛСК 

Викладач(і) ПІБ викладача Кошетар Уляна Петрівна 

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php? 

Тел.:   

E-mail:uliana.koshetar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Meet код класу bht3cys 

 

 

 

 

Фото 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?

