
ЛЕКЦІЯ 5 (2год), ЗМ2, Т5 

Тема: Методика організації конкретних соціологічних досліджень. 

Мета: ознайомити студентів з послідовністю організації конкретних 

соціологічних досліджень, навчити студентів розрізняти  етапи розробки 

програми соціологічних досліджень, їх основний зміст;  

 розвивати уміння орієнтуватись у методах соціологічних досліджень та їх 

різновидах;  

вчити творчо використовувати набуті знання. 

Тип заняття: Лекція з елементами бесіди. 

Міжпредметні зв’язки: психологія, політологія. 
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План. 

 

1.Особливості підготовки та проведення соціологічних досліджень. 

2.Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її 

компоненти.  

3.Вибірка в соціологічному дослідженні. 

 

Тематика рефератів: 

 

1.Значення методу вибірки у соціологічній практиці. 

2.Місце і роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності. 

3.Анкетне опитування: його переваги та недоліки. 

4.Специфіка спостережень як методу збору первинної соціологічної 

інформації. 

Розповідь викладача 

1.Особливості підготовки та проведення соціологічних досліджень. 

Соціологічне дослідження є досить складною справою, потребує серйозної і 

тривалої підготовки. Надійність і цінність отриманої інформації безпосередньо 

залежить від оволодіння правилами, технологією його підготовки і проведення. 

Соціологічне дослідження — система логічно послідовних методологічних, 

методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань 

про соціальне явище, процес. 

Основні функції соціологічного дослідження: 

—пізнавальна — відкриває нові знання про функціонування і розвиток 

суспільства та його окремих сфер, про сутність соціальних явищ і процесів, роль  

людини  в них, дає змогу побудувати  цілісну картину реального життя соціуму, 

спрогнозувати  його розвиток; 



  

методологічна — забезпечує реалізацію міждисциплінарного зв'язку 

соціології з іншими науками про людину і суспільство, що зумовлює нові підходи 

у вивченні соціальної дійсності, важливі відкриття на межі різних наукових 

напрямів; 

практична — полягає у виробленні практичних заходів із вдосконалення 

соціальної реальності, ефективного соціального контролю за соціальними 

процесами; 

інформаційна — сприяє отриманню соціальної інформації щодо стану і 

тенденції розвитку явищ і процесів суспільного життя, функціонування соціальних 

спільнот, груп, окремих індивідів, їх потреб, мотивів, реальної та вербальної 

поведінки, громадської думки, що формує інформаційну  базу пізнання соціальної 

реальності; 

управлінська — забезпечує соціальне управління на всіх рівнях 

функціонування соціуму, зворотний зв'язок між суб'єктами (владними, 

адміністративними структурами,  керівниками підприємств,  організацій) та 

об'єктами (населенням, окремими соціальними групами, працівниками) 

управління, вироблення науково обґрунтованих управлінських рішень. 

У проведенні соціологічних досліджень виділяють чотири послідовних, 

логічно і змістовно взаємопов'язаних етапи: 

1. Підготовчий. Полягає у виробленні програми та інструментарію  —  

анкети, бланка інтерв'ю, бланка фіксування результатів спостереження, аналізу 

документів тощо. 

2. Збір первинної соціологічної інформації. Відбувається за допомогою 

опитування, спостереження, аналізу документів, експерименту. 

3. Упорядкування та обробка зібраної інформації. 

4. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання 

висновків, розробка рекомендацій. 

Специфіка кожного з етапів визначається конкретним видом соціологічного 

дослідження. Їх виділяють залежно від узятих за основу критеріїв. 

Найважливішими з них є мета дослідження, глибина потрібного аналізу, метод 

збирання первинної соціологічної інформації, об'єкт дослідження, терміни 

проведення, відносини між замовником і виконавцем, сфера соціальної дійсності, 

яку вивчають. 

Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її 

компоненти.  

 Підготовка соціологічного дослідження насичена 

різноманітними видами робіт, специфічними науковими процедурами, 

найголовнішими з яких є: 

 вибір методології дослідження й інтерпретації отриманих 

даних; 

 обґрунтування теоретичних засад, логічної послідовності 

дослідження; 

 вироблення інструментарію (анкети, бланка інтерв'ю, 

кодувального бланка для проведення спостереження тощо); 

 розробка методичних документів для збирання первинної 

інформації (поради інтерв'юеру, спостерігачу тощо); 



  

 формування дослідницької групи відповідно до мети і завдань 

дослідження — розробників програми та інструментарію, виконавців 

польових досліджень, спеціалістів з обробки отриманої інформації, 

аналітиків для підготовки підсумкового звіту; 

 навчання спеціалістів польових досліджень (інтерв'юерів, 

спостерігачів та ін.); 

 розробка програми обробки даних. 

Кожне соціологічне дослідження починається зі з'ясування намірів і мети 

замовника, уточнення теми дослідження, визначення термінів і витрат, пов'язаних 

з ними, з'ясування фінансових, матеріально-технічних аспектів справи. Після 

цього настає безпосередня дослідницька робота, початок якої пов'язаний зі 

створенням програми. 

Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що містить 

схему переходу від теоретичних уявлень до використання інструментарію і 

виконання дослідницьких процедур. Вона є стратегічним документом, який дає 

змогу зробити висновки щодо концептуальних засад, методики проведення, 

спрогнозувати його результативність. 

Методологічна частина програми охоплює такі компоненти: 

 формулювання та обґрунтування проблеми; 

 розробку мети і завдань дослідження; 

 визначення об'єкта і предмета дослідження; 

 системний аналіз об'єкта дослідження; 

 формулювання робочих гіпотез дослідження; 

 інтерпретацію основних понять дослідження. 

Методична частина програми передбачає: 

 розробку стратегічного плану дослідження; 

 вибір і опис методів збирання первинної соціологічної 

інформації (опитування,  аналіз документів, спостереження, експеримент); 

 обґрунтування логіки аналізу зібраної первинної соціологічної 

інформації 

 опис схеми аналізу отриманих даних. 

Створення програми починається з окреслення проблеми дослідження, 

тобто з визначення предмета і методи дослідження (наприклад, дослідження 

громадської думки щодо майбутніх виборів, вивчення попиту населення на певні 

товари, тенденцій злочинності серед певного прошарку населення, з'ясування 

становища молоді на ринку тощо). Отже, предметом дослідження є реальні 

життєві протиріччя, які створюють проблемну соціальну ситуацію, для 

вирішення якої необхідна правдива, оперативна, науково обґрунтована 

інформація. 

Соціальна проблема — суперечлива ситуація реального життя, що має 

масовий характер і стосується інтересів соціальних спільнот, груп. 

Для того щоб сформулювати соціальну проблему, необхідно: 

 на підставі аналізу документів замовника скласти уявлення про 

реальну проблемну ситуацію; 



  

 провести розмову з керівниками і працівниками організації-

замовника з метою отримання додаткової інформації щодо проблемної 

ситуації; 

 проаналізувати наукову літературу, статистичні матеріали, дані 

інших досліджень (соціологічних, економічних,  політологічних тощо) для 

остаточного завершення інформаційного пошуку. 

З'ясування проблеми дослідження є надто важливою справою, оскільки 

помилки помножуються на всіх наступних стадіях. Потрібно розрізняти реальні й 

надумані, міфічні, соціальні проблеми; уникати дослідження  вельми  

масштабних  соціальних  проблем, що може призвести до ускладнення 

інструментарію, непередбачених матеріальних і часових витрат на проведення 

дослідження та зробить його громіздким і малоефективним. 

При цьому необхідно розрізняти проблеми соціальні й наукові. 

Неможливість вирішення соціальної проблеми існуючими засобами і методами 

змушує вдатися до наукового пізнання. Наукова проблема повинна точно 

відображати проблемну соціальну ситуацію. Постановка наукової проблеми 

означає вихід за межі вже вивченого у сферу того, що тільки починають вивчати. 

Проблема дослідження завжди передбачає свого носія — певну спільноту чи 

групу, їх діяльність. Тому об'єктом дослідження найчастіше є те, що містить 

соціальне протиріччя і породжує проблемну ситуацію. 

Об'єкт соціологічного дослідження — певна соціальна реальність, яка 

потребує цілеспрямованого вивчення (соціальні спільноти, суб'єкти, процеси у їх 

конкретних, відносно завешених станах та взаємодії). 

Об'єкт дослідження існує в соціальній реальності незалежно від дослідника. 

Предмет дослідження має штучне походження, оскільки формулюється 

дослідником відповідно до мети і завдань дослідження. 

Предмет соціологічного дослідження — найбільш значущі з теоретичної 

або практичної точки зору особливості, сторони об'єкта, які необхідно 

дослідити. 

У реальному соціологічному дослідженні визначення об'єкта і предмета 

іноді зумовлює певні труднощі. Тому програма дослідження обов'язково 

передбачає системний аналіз об'єкта, основною метою якого є побудова 

гіпотетичної моделі об'єкта з урахуванням комплексу його елементів, зовнішніх і 

внутрішніх зв'язків. Такий аналіз об'єкта дослідження дає змогу: 

 зафіксувати його складові, зовнішні та внутрішні зв'язки; 

 описати механізм його функціонування і розвитку; 

 встановити головні й другорядні чинники, що визначають цей 

механізм; 

 конкретизувати проблемну ситуацію; 

 з'ясувати предмет дослідження; 

 визначити й проінтерпретувати основні поняття дослідження; 

 розробити робочі гіпотези; 

 виокремити категорії та одиниці аналізу. 

Мета соціологічного дослідження містить в собі відповідь на питання, для 

чого воно проводиться, орієнтує дослідження на кінцевий результат, визначає 

логіку і спрямованість завдань, упорядковує різноманітні дослідницькі 



  

процедури. Відповідно до мети соціологічні дослідження поділяють на 

теоретико-пізнавальні (спрямовані на глибше пізнання явища чи процесу, 

отримання нового, різнобічного знання, вирішення соціальних проблем шляхом 

розробки нових підходів до їх вивчення) і прикладні (націлені на практичне 

розв'язання чітко окреслених соціальних проблем — організаційних, 

управлінських, соціально-психологічних, пов'язаних з вирішенням конфліктних 

ситуацій тощо).  

Оскільки мета дослідження має узагальнений вигляд, для її досягнення 

треба розробити завдання. 

Завдання соціологічного дослідження — логічно сформульовані настанови, 

вказівки, послідовне вирішення яких конкретизує поставлену мету і забезпечує їїі 

реалізацію. 

Завдання соціологічного дослідження поділяють на головні (передбачають 

пошук відповідей на головне запитання), часткові (виникають у процесі 

вирішення головних завдань) і додаткові (можуть бути логічно не пов'язаними з 

метою дослідження, виникають у разі необхідності вирішення якихось 

додаткових питань, наприклад, методичних). 

Вироблення і перевірка робочих гіпотез. 

Гіпотеза в соціологічному дослідженні — обґрунтоване припущення про 

структуру, механізми функціонування і розвитку досліджуваного об'єкта. 

Головна її функція полягає в отриманні нового знання, яке збагачує 

уявлення про досліджувану проблему. У соціологічному дослідженні 

застосовують різноманітні види гіпотез: описові, пояснюючі, прогнозні, 

теоретичні, статистічні. 

Наукова гіпотеза може бути сформульована тільки у процесі попереднього 

системного аналізу досліджуваного об'єкта. Під час соціологічного дослідження 

вона може бути підтвердженою або спростованою. Вона не повинна суперечити 

усталеним теоріям, дослідженим, перевіреним і точно встановленим фактам.  

Розробка стратегічного плану дослідження 

Відповідно до мети і завдань дослідження, виробляють конкретну стратегію 

пошуку — план соціологічного дослідження (пошуковий, описовий, 

експериментальний), який визначає послідовність, спрямованість операцій на 

досягнення поставленої мети. 

Пошуковий план. Використовують за відсутності чіткого уявлення щодо 

проблеми або об'єкта дослідження. Головна мета його полягає в націленні роботи 

дослідника на з'ясування проблемної ситуації. Пошуковий план передбачає такі 

головні етапи роботи: 1. вивчення наукової літератури, документів; 2. опитування 

експертів; 3. проведення спостережень. 

Описовий план. До нього вдаються, коли наукові знання дають змогу 

визначити об'єкт дослідження, сформулювати описову гіпотезу. Мета такого 

плану — перевірити гіпотезу. Описовий план передбачає, окрім процедур, які 

використовують при розробці пошукового плану застосування додаткових 

дослідницьких засобів (проведення соціологічного дослідження, статистичний 

аналіз отриманих даних). 



  

Експериментальний план. Він є ефективним тоді, коли знань про об'єкт 

дослідження достатньо для формулювання пояснюючої гіпотези. Мета його 

полягає у встановленні механізмів функціонування і розвитку об'єкта. 

Розробка методичного плану дослідження 

Методична частина програми має на меті організацію і впорядкування 

методів збирання, аналізу первинної соціологічної інформації, описання 

методичних і технічних прийомів, які використовуватимуть для здобуття 

соціологічної інформації, необхідної для перевірки загальної концепції 

дослідження. При цьому найчастіше застосовують такі терміни: первинна 

соціологічна інформація, метод, методика, техніка, процедура. 

Первинна соціологічна інформація — дані, отримані під час 

соціологічного дослідження, які підлягають подальшій обробці й узагальненню. 

До них належать відповіді респондентів, нотатки спостерігача у картках 

спостереження, матеріали, здобуті шляхом аналізу документів, цифровий 

матеріал тощо. 

Метод — головний спосіб, який дослідник застосовує для збирання, 

обробки та аналізу даних. 

Методика — послідовна і взаємозалежна сукупність технічних прийомів, 

операцій, пов'язаних із конкретним методом. 

Техніка — сукупність спеціальних прийомів для ефективного 

використання певного методу. 

Передбачає прийоми, які сприяють підвищенню надійності первинної 

інформації, проведення за потреби якісного і кількісного вирівнювання (ремонту) 

вибірки. 

Процедура — загальна система дій дослідника, засоби організації та 

проведення дослідження, послідовність операцій » 

Оскільки соціологічне дослідження охоплює значну кількість операцій, 

конкретних процедур, специфічних технологій, важливо, щоб усі вони були чітко 

визначені, детально описані, логічно взаємопов'язані. Цьому сприяє робочий 

план, який розробляють поряд з програмою та організаційно-методичним планом 

соіологічного дослідження. Для забезпечення своєчасного виконання цих робіт 

робочий план також встановлює строки й осіб, відповідальних за проведення 

дослідження. 

4.Вибірка в соціологічному дослідженні. 

На етапі збирання первинних матеріалів необхідно з'ясувати кількісні та 

якісні параметри об'єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв 

треба обстежити, щоб отримати реальну картину соціальної реальності. У 

практиці емпіричних досліджень, якщо об'єкт кількісно невеликий (не перевищує 

300—500 одиниць), можна вдатися до суцільного обстеження, опитавши, 

наприклад, усіх респондентів.  

Але соціологія найчастіше має справу з великими групами людей, носіями 

певних характерних ознак, учасниками різноманітних соціальних процесів. 

Об'єктом досліджень можуть бути десятки і сотні тисяч людей, що мешкають у 

різних регіонах, містах, областях; багатотисячні колективи промислових 

підприємств, організацій; великі соціальні спільноти: підприємці, молодь, 

студентство, жіноцтво, діти. Тому дослідник, дбаючи про якість, достовірність 



  

майбутніх результатів, повинен ретельно підійти до вибору найоптимальніших 

методів. Адже суцільні обстеження за таких обставин неможливі (виняток 

становлять суцільні дослідження, використовувані під час перепису населення, 

проведення референдумів). Тому найчастіше вдаються до вибіркового методу як 

альтернативи суцільному обстеженню. Його теорія ґрунтується на досягненнях 

математичної статистики. 

Вибірковий метод — науково обґрунтований підхід, за результатами якого 

роблять висновки про об'єкт дослідження як ціле, спираючись на дані аналізу 

його певної частини. 

Для побудови вибірки конкретного соціологічного дослідження потрібно 

попередньо оцінити якість вибірки (визначити ймовірність і ступінь точності, з 

якими дані, отримані під час дослідження вибіркової сукупності, можна 

переносити на генеральну сукупність); дібрати тип вибірки, найбільш адекватний 

меті й завданням дослідження; визначити обсяг вибірки, який, з одного боку, 

повинен бути статистично значущим, а з іншого — економним, забезпечуючи 

оперативне отримання якісної інформації. 

Репрезентативність вибірки — здатність вибіркової сукупності 

відтворювати основні характеристики генеральної сукупності. 

Вибірка не може абсолютно точно відтворювати генеральну сукупність, 

тому вона завжди матиме певні відхилення від неї. 

Значну роль у визначенні якості інформації, отриманої в результаті 

емпіричного дослідження, окрім репрезентативності, відіграють такі параметри, 

як надійність і валідність. 

Надійність інформації — адекватність одержаних результатів 

дослідження соціальній ситуації. 

Забезпечується вона врахуванням так званих випадкових помилок, які є 

неминучими внаслідок неоднорідності досліджуваного контингенту. Чим 

однорідніший контингент обстеження і чим більший обсяг вибіркової сукупності, 

тим незначніша випадкова помилка вибірки і відповідно вища якість отриманої 

інформації. Випадкові помилки виникають також і через низьку якість 

інструментарію, непрофесійну роботу дослідника тощо. Величину випадкової 

помилки можна розрахувати за допомогою спеціальних математичних формул. 

Якість дослідження встановлюється величиною випадкової помилки 

(знаходять її за допомогою матемаичних формул), яка дає змогу врахувати її під 

час поширення висновків, зроблених на підставі вибіркового дослідження, на всю 

генеральну сукупність. 

Валідність (обгрунтованість) інформації — відповідність результатів 

саме тим явищам і процесам, які передбачалося дослідити. 

Крім того, слід враховувати, що надійність і валідність — самостійні 

параметри, не залежать один від одного, характеризують якість дослідження з 

різних боків. Тому обов'язково їх треба визначати окремо. 

Письмове експрес-опитування: 

Варіант1: Соціологічне передбачення. 

Варіант 2: Соціологічний прогноз та його види. 

Варіант 3: Метод опитування населення в соціологічному дослідженні. 

Варіант 4: Методи моделювання в соціологічному дослідженні. 



  

 

 

 
 

 

 


