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Текст лекції
1. Поняття соціологічного дослідження
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.
У проведенні соціологічних досліджень виділяють чотири послідовних,
логічно і змістовно взаємопов'язаних етапи: Підготовчий. Полягає у виробленні
програми та інструментарію - анкети, бланка інтерв’ю, бланка фіксування
результатів спостереження, аналізу документів тощо. Збір первинної
соціологічної інформації. Відбувається за допомогою опитування,
спостереження, аналізу документів, експерименту. Упорядкування та обробка
зібраної інформації. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту,
формулювання висновків, розробка рекомендацій.
Щодо об'єкта пізнання дійсності виокремлюють соціологічні
дослідження у сфері управління, промисловості, сільського господарства,
науки, освіти, політики, культури, охорони здоров'я тощо.
За системою вибору одиниць об'єкта соціологічні дослідження
поділяються на монографічні, суцільні та вибіркові. Монографічні дослідження
спрямовані на вивчення певного соціального явища або процесу на одному
об'єкті, який виступає представником цілого класу подібних об'єктів. У
суцільних дослідженнях обстежують усі, без винятку, одиниці об'єкта. Оскільки
вони потребують багато часу, значних людських і матеріальних ресурсів, їх
проводять рідко. З метою прискорення їх і скорочення витрат найчастіше
використовують вибіркові дослідження. Вони обстежують не всі одиниці, що є
об'єктом дослідження, а лише їх частину. Мета вибіркового дослідження - на
підставі певної кількості обстежених одиниць об'єкта (кількість і
характеристику їх визначають за допомогою спеціальних правил, математичних
прийомів) скласти висновки щодо досліджуваного явища як цілого.
Своєрідне місце у цій класифікації посідають пілотажні (пробні)
соціологічні дослідження, які дають змогу оцінити якість інструментарію
(анкет, опитувальних листів, протоколів спостереження, процедур, аналізу
документів тощо), а також внести необхідні корективи у нього. Наслідки цих
досліджень, зафіксовані у робочих документах, впливають на поліпшення
методик, інструкцій щодо відбору та організації збирання вихідних 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.
Соціальна проблема - суперечлива ситуація реального життя, що має
масовий характер і стосується інтересів соціальних спільнот, груп.
2. Об’єкт та предмет соціологічного дослідження
Об'єкт соціологічного дослідження - певна соціальна реальність, яка
потребує цілеспрямованого вивчення (соціальні спільноти, суб'єкти, процеси у
їх конкретних, відносно завершених 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 (концептуальної) моделі об'єкта з урахуванням комплексу його
елементів, зовнішніх і внутрішніх зв'язків.
Важливим у системному аналізі є встановлення сукупності чинників, які
впливають на об'єкт і визначають напрями і тенденції його функціонування та
розвитку. Тому дослідник повинен виокремити та описати якнайбільше цих
чинників, встановити їх значення, зв'язок, силу і специфіку впливу. Загалом
чинники класифікують на загальні (характерні для всього класу подібних
об'єктів), специфічні (характерні для конкретного об'єкта), зовнішні
(знаходяться у навколишньому середовищі), внутрішні (містяться у самому
об'єкті), функціональні (визначають функціональні зв'язки елементів об'єкта),
структурні (забезпечують спосіб зв'язку елементів об'єкта), генетичні
(зумовлюють походження і послідовність станів об'єкта), об'єктивні (їх дія не
залежить від функціонування об'єкта), суб'єктивні (залежать від
функціонування об'єкта), прямі (результати їх впливу виявляються
безпосередньо), опосередковані (результати їх впливу проявляються у взаємодії
з іншими факторами), індивідуальні (пов'язані з діяльністю окремих учасників),
колективні (пов'язані з діяльністю соціальної спільноти, групи, колективу).
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).
Завдання соціологічного дослідження - логічно сформульовані настанови,
вказівки, послідовне вирішення яких конкретизує поставлену мету і забезпечує
її реалізацію. Завдання соціологічного дослідження поділяють на головні
(передбачають пошук відповідей на головне запитання, безпосередньо
пов'язане з розв'язанням поставленої проблеми), часткові (виникають у процесі
вирішення головних завдань, випливають з них і також спрямовані на
розв'язання проблеми) і додаткові (можуть бути логічно не пов'язаними з метою
дослідження, виникають у разі необхідності вирішення якихось додаткових
питань, наприклад, методичних).

3. Види соціологічних досліджень
За метою соціологічні дослідження поділяють на: фундаментальні
дослідження - спрямовані на встановлення та аналіз соціальних тенденцій,
закономірностей розвитку і пов'язані з вирішенням найскладніших проблем
суспільства; прикладні дослідження - націлені на вивчення конкретних об'єктів,
вирішення певних соціальних проблем. За глибиною аналізу виділяють:
пошукові дослідження - за своїми параметрами є найпростішими, вирішують
прості за змістом завдання. Застосовують їх тоді, коли проблема, об'єкт або
предмет дослідження належить до маловивчених або взагалі не вивчених.
Охоплюють невеликі сукупності, мають спрощені програму та інструментарій;
описові дослідження - покликані створити відносно цілісну уяву про
досліджувані явища, процеси. Проводять відповідно до повної програми,
застосовую чи чіткий, детально опрацьований інструментарій, здебільшого
тоді, коли об'єктом аналізу є відносно велика спільнота людей, з певними
соціальними, професійними і демографічними характеристиками. За
структурою, набором процедур є значно складнішими від пошукових
досліджень; аналітичні дослідження - полягають не тільки в описуванні
соціальних явищ та їх компонентів, а й у встановленні причин їх виникнення,
механізмів функціонування, виокремленні факторів, що забезпечують їх.
Підготовка аналітичного соціологічного дослідження потребує значних зусиль,
професійної майстерності дослідника - аналітичних здібностей, вміння
інтерпретувати та аналізувати складну соціологічну інформацію, робити
виважені висновки.
За методом, застосовуваним у соціологічному дослідженні,
виокремлюють: опитування і аналіз документів, соціологічне спостереження,
соціологічний експеримент. За затратами часу виділяють: довгострокові
(терміни проведення - від 3 років і більше), середньострокові (від 6 місяців до 3
років), короткострокові (від 2 до 6 місяців), експрес-дослідження (від 1-2
тижнів до 1-2 місяців). Зважаючи на тип відносин між замовником і
виконавцем, соціологічні дослідження бувають: держбюджетними та
госпрозрахунковими. Залежно від способу дослідження об'єкта (у статиці чи
динаміці) виділяють разове і повторне соціологічне дослідження.
4. Функції соціологічних досліджень
Основні функції соціологічних досліджень: пізнавальна відкриває нові
знання про функціонування і розвиток суспільства та його окремих сфер, про
сутність соціальних явищ і процесів, роль людини в них; 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.

