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Текст лекції
1. Підготовка до проведення соціологічного дослідження
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; формування дослідницької групи відповідно домети 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.
Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що
містить схему логічно обґрунтованого переходу від загальних теоретичних
уявлень про досліджуване соціальне явище, до використання інструментарію і
виконання дослідницьких процедур (збирання, обробки та аналізу інформації).
Вона є стратегічним документом, який дає змогу зробити висновки щодо
концептуальних
засад,
методики
проведення,
спрогнозувати
його
результативність.
Програма виконує методологічну, методичну, організаційну функції. Їх
реалізація впливає на "структуру програми, яка складається з методологічної та
методичної частин. Програма соціологічного дослідження складається з 2
частин: методологічної і методичної.
2. Особливості методологічної частини програми соціологічного
дослідження
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 та операціоналізацію основних понять дослідження.
Створення програми починається з окреслення проблеми дослідження,
тобто з визначення предмета і мети 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.
Об'єкт соціологічного дослідження - певна соціальна реальність, яка
потребує цілеспрямованого вивчення (соціальні спільноти, суб'єкти, процеси у
їх конкретних, відносно завершених станах та взаємодії). Предмет
соціологічного дослідження - найбільш значущі з теоретичної або практичної
точки зору особливості, сторони об'єкта, які необхідно дослідити.
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
її реалізацію. Завдання соціологічного дослідження поділяють на головні,
часткові і додаткові.
Теоретична та емпірична інтерпретація понять. З'ясовуючи сутність
предмета соціологічного аналізу, дослідник використовує поняття, які є
ключовими у теоретичному опрацюванні соціальних явищ і процесів. При
цьому важливе значення має не просто наявність понять, з якими працюють
дослідники, виробляючи програму, а їх чітке, одностайне розуміння і
використання впродовж усього дослідження.
Пошук емпіричних значень поняття у термінах, які пояснюють його зміст
і важливі під час конкретного дослідження, називають емпіричною
інтерпретацією, а визначення поняття через фіксацію емпіричних ознак операційним визначенням (операціоналізацією).
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: за змістом виокремлюють гіпотези описові,
пояснюючі, прогнозні. За рівнем аналізу гіпотези бувають теоретичні,
статистичні, емпіричні. З огляду на завдання дослідження виокремлюють
основні та другорядні гіпотези.
Розробка стратегічного плану дослідження. Відповідно до мети і завдань
дослідження, обізнаності щодо досліджуваного об'єкта виробляють конкретну
стратегію пошуку - план соціологічного дослідження (пошуковий, описовий,
експериментальний), який визначає послідовність, спрямованість операцій на
досягнення поставленої мети.
3. Структура методичної частини програми соціологічного дослідження
Методична частина програми передбачає: розробку стратегічного плану
дослідження; визначення досліджуваної сукупності, розробку вибірки
дослідження; вибір і опис методів збирання первинної соціологічної інформації
(опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент); обґрунтування
логіки аналізу та інтерпретацію зібраної первинної соціологічної інформації за
розробленим інструментарієм; опис схеми аналізу отриманих даних.
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.
Вибірка у соціологічному дослідженні. На етапі збирання первинних
матеріалів суб'єкт соціологічного дослідження повинен 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 або проаналізувавши всі номери
визначених часописів тощо.
Генеральна сукупність - обмежений територіально і в часі об'єкт
дослідження. Вибіркова сукупність - певна кількість відібраних за суворими
правилами елементів генеральної сукупності. Вона нібито є мікро моделлю
генеральної сукупності, її структура повинна максимально збігатися зі
структурою генеральної сукупності за основними якісними характеристиками і
контрольними ознаками. Репрезентативність вибірки - здатність вибіркової
сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.
Методи соціологічного дослідження: аналіз документів, спостереження
експеримент, опитування. Форми опитування: письмове (анкетування), усне
(інтерв’ю).
Анкета – опитувальний лист, що самостійно заповнюється респондентом
згідно певних правил і вимог. Види анкетування: роздаткове, коли респондент
отримує анкету безпосередньо з рук соціолога; поштове, коли розсилання анкет
і отримання відповідей здійснюється поштою; пресове, коли анкети друкують у
газеті чи журналі, а респондент заповнює її і надсилає за адресою.
Структура анкети: вступ – вказується мета, робиться наголос на
анонімності анкети, заносяться дані про порядок її заповнення, про того, хто
проводить анкетування; блок відносно простих питань; блок більш складних
питань, що вимагають відвертості; “паспортичка” – дані про респондента. Час
заповнення анкети – 40-50 хвилин.
Класифікація запитань: за предметним змістом: запитання про факти;
запитання про знання; запитання про думку респондента; запитання про
мотиви; за логічною природою: основні запитання; запитання – фільтри, для
виявлення некомпетентності; контрольні запитання, які перевіряють
правдивість відповідей респондента; запитання, які наводять на думку; за
психологічною функцією: контактні – для встановлення контакту з
респондентом; буферні
(Як ви думаєте?); прямі; опосередковані;
за
характером відповідей: відкриті; закриті; за складністю: прості; складні.
Інтерв’ю – метод одержання інформації шляхом безпосередньої
цілеспрямованої бесіди інтерв’юера з респондентом. Класифікація інтерв’ю: за
технікою проведення: вільне – тривала бесіда за загальною програмою без
чіткої деталізації питання; формалізоване (стандартизоване) – регламентоване
певним питальником і інструкціями; сфокусоване стосовно певного явища; за

процедурою проведення: панельне – багаторазове інтерв’ю одних і тих же
респондентів через певний час; групове; багаторазове, коли вивчається
особистість певного респондента; неспрямоване, яке є видом вільного; за типом
респондентів: з відповідальною особою; з експертом; з рядовим респондентом.
Етапи обробки та аналізу інформації: підготовка даних до обробки та
аналізу; збір і кодування даних; введення даних у комп’ютер; перевірка і чистка
даних (виправлення помилок); спеціальна підготовка даних, тобто переведення
їх у форму, зручну для обробки та аналізу; обробка і аналіз первинної
інформації: кількісний аналіз, результатом якого є таблиці та схеми; якісний
аналіз, результатом якого є формулювання висновків та рекомендацій;
складання підсумкового документу аналізу соціологічної інформації.
Види підсумкових документів: інформація, інформаційна записка,
аналітична записка, звіт про науково-дослідну роботу.
Соціологічне дослідження потребує гнучкого поєднання науковотеоретичної, методичної та організаційної діяльності.

