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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

Мета, завдання і змістові модулі дисципліни 
 

Програмування соціологічних досліджень – це дисципліна, 

навчальний матеріал якої оснований на використанні знань із соціології, 

менеджменту (теорії управління проектами), математичної статистики та 

комп’ютерно-інформаційних технологій. Термін «програмування» тут 

потрібно розуміти в сенсі «планування» або «технологія». 

Метою і завданням курсу є:  

- оволодіння  сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками з 

технології соціологічних досліджень та з метою використання їх у практичній діяльності;  

- оволодіння  основними етапами планування (програмування) 

соціологічних досліджень та їх здійснення:                              ;  

- оволодіння базовими процедурами обробки і аналізу соціологічних 

даних на основі методики і техніки соціологічних досліджень;  

- розвиток уміння і навичок розв’язувати практичні задачі 

соціологічних досліджень з використанням  методів математичної статистики 

та з використанням комп’ютерів (ПК): навчання реальним навикам обробки і 

аналізу зібраних емпіричних даних, використовуючи сучасні комп’ютерно-

інформаційні технології, взявши за основу універсальний статистичний пакет 

SPSS та пакет ОСА.  

      Місце курсу в професійній підготовці випускників: дисципліна є 

базовою в  підготовці професійного соціолога.  

    Предмет читається в 6 семестрі.   

Підсумкова перевірка рівня засвоєння студентами матеріалу курсу, 

передбаченого програмою, здійснюється у вигляді іспиту. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГРАМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ» 
№ 

пор. 
Назва змістового модуля та теми 

 
 Змістовий модуль 1. Загальні поняття і зміст предмету “Програмування 
соціологічних досліджень”  

 

Тема 1 
  Введення в предмет «Програмування соціологічних досліджень». 
Загальні поняття. 

Тема 2 Про основні чотири  етапи здійснення соціологічного дослідження. 

Тема 3 
Соціологічна група (колектив) для проведення соціологічного 
дослідження. 

 Змістовий модуль 2. Підготовка соціологічного дослідження.  
 

Тема 4 
Замовлення на дослідження. Вироблення (постановка) мети  і вибір 
методу (методів) проведення конкретного соціологічного 
дослідження:  . 

Тема 5 
Про розробку ескізного і робочого плану та мережевого графіка 
проведення соціологічного дослідження.  

Тема 6 
Про вибірковий метод соціологічного дослідження та забезпечення 
репрезентативності  вибірки  

Тема 7 
Про створення інструментарію соціологічного дослідження: 
побудови і висунення гіпотез; розробки анкет, бланків інтерв’ю 
тощо. 

Змістовий модуль 3. Збір первинної соціологічної інформації і підготовка 
зібраної інформації для обробки 

 
Тема 8 Методи збору первинної соціологічної інформації 
Тема 9 Про підготовку зібраної інформації для обробки 

  Змістовий модуль 4.  Обробка зібраної соціологічної інформації з 
використанням методів математичної статистики та сучасних 
комп’ютерно- інформаційних технологій  

 
Тема 10 Методи обробки соціологічної інформації. Короткий огляд. 

Тема 11 
Про методи математичної статистики і їх використання для 
соціологічних досліджень 

Тема 12 
Пакет програм ОСА,   його  функції та їх використання для обробки 
соціологічної інформації 

Тема 13 
Статистичний пакет SPSS,   його  функції та їх використання для 
обробки соціологічної інформації 

  Змістовий модуль 5. Аналіз результатів соціологічних досліджень, 
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формулювання висновків і рекомендацій. Написання звіту.  
 

Тема 14 
Аналіз результатів соціологічних досліджень, формулювання 
висновків і рекомендацій 

Тема 15 Написання звіту 
Всього годин;  216 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ                                                                     
З ДИСЦИПЛІНИ  « ПРОГРАМУВАННЯ  СОЦІОЛОГІЧНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ»  
 

Основні теоретичні питання, які необхідно опрацювати і 
засвоїти. та короткі теоретичні відомості до них: 

 
Змістовий модуль 1.  Загальні поняття і зміст предмету  
                                   “Програмування соціологічних досліджень”  

 
 

Тема 1. Введення в предмет «Програмування соціологічних 

досліджень».. Загальні поняття.  

Суть поняття «Соціологічне дослідження». Причини звернення до 

соціологічних досліджень. Приклади типів соціологічних досліджень. 

Суть поняття «Програмування (планування, технологія) соціологічних 

досліджень». 

 Література [1 -- 4,  6 -- 10] 
               

 
Соціологічне дослідження -- це система логічно послідовних методів та 

процедур для отримання наукових знань:  

-- про функціонування і розвиток суспільства та його окремих сфер (про 

реальне життя соціумів (спільнот людей) – їх життєві рівні та забезпечення 

прожиткового мінімуму); -- щодо стану і тенденції розвитку явищ і процесів 

суспільного життя, функціонування соціальних спільнот, груп, окремих 

індивідів, їх потреб, мотивів поведінки;  

--щодо громадської думки відносно тих чи інших проблем життя 
суспільства; 

-- для ефективного контролю за соціальними процессами і  забезпечення 

соціального управління на всіх рівнях функціонування соціуму -- зворотний 

зв'язок між суб'єктами (владними, адміністративними структурами, 

керівниками підприємств, організацій) та об'єктами (населенням, окремими 
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соціальними групами, працівниками) управління –  для вироблення науково 

обґрунтованих управлінських рішень. 

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. 

Об'єкт дослідження існує в соціальній реальності незалежно від 

дослідника. Предмет дослідження має штучне походження, оскільки 

формулюється дослідником відповідно до мети і завдань дослідження. 

.Один і той самий соціальний об'єкт може мати багато особливостей, 

якостей, сторін, які відображають певну його характеристику. Тому вибір 

предмета дослідження передбачає чітку постановку проблеми, 

формулювання мети і завдань дослідження, системний аналіз його об'єкта. 

Мета соціологічного дослідження містить в собі відповідь на питання, 

для чого воно проводиться, орієнтує дослідження на кінцевий результат, 

визначає логіку і спрямованість завдань, упорядковує різнома-нітні 

дослідницькі процедури. Відповідно до мети соціологічні дослідження 

поділяють на теоретико-пізнавальні (спрямовані на глибше пізнання явища 

чи процесу, отримання нового, різнобічного знання, вирі-шення 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  їі реалізацію. 
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Завдання соціологічного дослідження поділяють на головні (передбачають 

пошук відповідей на головне запитання, безпосередньо пов'язане з 

розв'язанням поставленої проблеми), часткові (виникають у проце-сі 

вирішення головних завдань, випливають з них і та-кож спрямовані на 

розв'язання проблеми) і додаткові (можуть бути логічно не пов'язаними з 

метою до-слідження, виникають у разі необхідності вирішення якихось 

додаткових питань, наприклад, методичних). 

Причини звернення до соціологічних досліджень та їх типи: 

За метою виокремлюють: 

-- фундаментальні дослідження -- спрямовані на встановлення та аналіз 

соціальних тенденцій, закономірностей розвитку і пов'язані з вирішенням 

найскладніших проблем суспільства (життя всього соціуму); 

-- прикладні дослідження -- націлені на вивчення конкретних об'єктів, 

вирішення певних соціальних проблем; 

Щодо об'єкта соціологічного дослідження виокремлюють : 

- життя соціумів (спільнот людей) в населених пунктів різного типу 

(селах, селищах міського типу, містах, регіонах); 

-  управління життям соціумів різного типу (соціальної політики); 

- в сфері сільського господарства (виробництва їжи для людей), 

охорони здоров'я;  

- в сфері будівництва (будинків, доріг, тощо);    

- в сфері промисловості (виробництва машин і механізмів, тощо) ; 

- в сфері науки, освіти, культури, тощо. 

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.; 
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-- описові дослідження -- покликані створити відносно цілісну уяву про 

досліджувані явища, процеси і проводяться 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.  

За методом, застосовуваним у соціологічному дослідженні, 

виокремлюють опитування і аналіз документів, соціологічне 

спостереження, соціологічний експеримент. 

Залежно від способу дослідження об'єкта ( у статиці чи динаміці) 

виділяють разове і повторне соціологічне дослідження. Разове дослідження 

інформує про стан об'єкта, його кількісні, якісні характеристики на момент 

дослідження, відображає «моментальний зріз» соціального явища. Дані, що 

відтворюють зміни об'єкта, їх напрями і тенденції, можуть бути отримані 

лише за допомогою повторних досліджень, які проводять через певні 

проміжки часу.  

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. З метою прискорення їх і скорочення витрат найчастіше викорис-

товують 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. 
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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) та експрес-дослідження (від 1--2 тижнів до 1--2 місяців). 

Зважаючи на тип відносин між замовником і виконавцем, соціологічні 

дослідження бувають держбюджетними і госпрозрахунковими. 

Держбюджетні дослідження виконують на замовлення державних установ, 

оплачуються ними; госпрозрахункові -- на замовлення окремих підприємств, 

організацій, фірм, які й оплачують їх виконання. 

 

Програмування (планування, технологія) соціологічного дослідження 

– це виявлення всіх робіт і планування їх виконання як послідовності кроків, 

які потрібно здійснити для досягненя мети і забезпечення виконання завдань 

соціологічного дослідження. 

 

Тема 2. Основні чотири  етапи здійснення соціологічного 

дослідження: 

1). Підготовчий, що полягає у виробленні програми та інструментарію 

соціологічного дослідження;  

2). Збір первинної соціологічної інформації; 

3). Упорядкування та обробка зібраної інформації. 

4). Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання 

висновків, розробка рекомендацій. 

Література [1 -- 4,  6 -- 10] 

 

Виділяють чотири послідовних, логічно і змістовно взаємопов'язаних 

етапи (життєвий цикл) здійснення програми (проекту) соціологічного 

дослідження (програмування соціологічного дослідження): 

1. Підготовка до проведення (здійснення проекту) соціологічного     

дослідження – розробка програми, вибір методу  та вироблення 
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інструментарію (анкет, бланків інтерв’ю, бланка фіксування результатів 

спостереження, аналізу документів тощо); 

2. Збір первинної соціологічної інформації у відповідності із вибраним 

методом проведення соціологічного дослідження: методом опитування, 

спостереження, аналізу документів, експерименту тощо; 

3. Упорядкування і підготовка зібраної інформації для обробки; обробка 

зібраної інформації  з використанням сучасних комп’ютерно-

інформаційних технологій; 

4. Аналіз обробленої інформації, результатів соціологічного 

дослідження; формулювання висновків, розробка рекомендацій, 

підготовка і написання звіту.                                                           

Специфіка кожного з етапів визначається конкретним видом 

соціологічного дослідження.  

 

 

Тема 3... Соціологічна група (колектив) при проведенні  

               соціологічного дослідження 

 

Суть поняття «Соціологічна група (колектив, співтовариство)».  

Склад колективу (співтовариства) і функціональні обов'язки працівників 

при проведенні соціологічного дослідження.  

Література [1 -- 4,  6 -- 10] 

Формування дослідницької групи здійснюється відповідно до мети і 

завдань дослідження -- розробників програми та інструментарію, виконавців 

польових досліджень, спеціалістів з обробки отриманої інформації з 

використанням комп’ютерно-інформаційних технологій, аналітиків для 

підготовки підсумкового звіту тощо. 

Розподіл в соціологічній групі (колективі) функціональних 

обов'язків при проведенні конкретного соціологічного дослідження 
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здійснюється у відповідності до спеціалізації і об’єму роботи, яку потрібно 

виконати.  

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1: 

 

1. Суть поняття «Проведення соціологічного дослідження» в сучасній 

соціології. 

2. Суть поняття «Організація соціологічного дослідження». 

3. Які основні форми організації соціологічних досліджень?  

4. Які  причини звернення до соціологічних досліджень? 

5. Яка процедура вивчення проблемної ситуації і формулювання теми 

дослідження?  

6. Суть поняття «Соціологічна група (колектив)».  

7. Який склад коллективу (групи) і функціональні обов'язки 

працівників? 

8. Яке нормативно-правове забезпечення соціологічних досліджень? 

9.  Суть і загальна характеристика основних видів документів, що 

регламентують соціологічну діяльність. 

 

Змістовий модуль 2. Підготовка соціологічного дослідження.  
 
Тема 4. Замовлення на дослідження. Вироблення (постановка) мети 

і вибір методу проведення конкретного соціологічного 

дослідження 

Замовлення на дослідження. 

Вироблення (постановка) мети проведення  соціологічного дослідження. 

  Вибір методу проведення конкретного соціологічного дослідження серед  

відомих методів: аналіз документів, спостереження, соціального 

експерименту, експертного опиту або вибіркового методу  опитування. 
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Література [1 -- 4] 

 

Кожне соціологічне дослідження починається: 

- зі з'ясування намірів і мети замовника; 

- уточнення теми і мети дослідження; 

- визначення термінів і витрат (фінансових, матеріально-

технічних), пов'язаних з дослідженням.  

Після цього настає безпосередня дослідницька робота, початок якої  

пов'язаний із вибором  методу проведення конкретного соціологічного 

дослідження і  зі створенням відповідної програми. 

У відповідності зі своїм призначенням програма соціологічного 

дослідження виконує три функції: методологічну, методичну та 

організаційну. 

Методологічна функція програми соціологічного дослідження полягає в 

тому, що програма дозволяє: визначити наукову проблему, для рішення якої 

проводиться дослідження; сформулювати цілі й завдання дослідження; 

зафіксувати вихідне уявлення про досліджуваному об'єкті; встановити 

відношення даного дослідження до раніше виконаних або паралельно 

виконуваних дослідженням з аналогічним проблем.  

Методична функція програми полягає в тому, що програма дозволяє 

розробити загальний логічний план дослідження, на основі якого 

здійснюється цикл дослідження: теорія - факти - теорія. Крім того, методична 

функція показує, як використовувати методи збору та аналізу інформації, 

дозволяє розробити процедуру дослідження, проводити порівняльний аналіз 

отриманих результатів аналогічних досліджень. 

 Організаційна функція забезпечує розробку чіткої системи поділу праці 

між членами дослідницького колективо, полегшує контроль за ходом 

дослідження.  

Методи проведення соціологічних досліджень. При розгляді цього 

питання слід зазначити, що жоден з методів соціологічних досліджень не є 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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універсальним, але має свої чітко визначені пізнавальні можливості. А тому 

не існує взагалі «добрих» чи «поганих» методів, є методи або адекватні або 

неадекватні поставленому дослідником завданню; надійність методу 

забезпечується не тільки його обґрунтованістю, але й дотримуванням правил 

його застосування. 

Найбільш економічним з точки зору затрат праці та аналіз документів. 

Він має й ряд інших переваг у порівнянні з іншими методами. Аналіз 

документів дозволяє оперативно отримувати фактографічні дані, наприклад 

про підприємство в цілому і його робітників та службовців. Ця інформація 

носить об'єктивний характер. Але при цьому не можна забувати про 

обмеження, які зв'язані з якістю такої інформації. 

Документом у соціології є спеціально створений людиною предмет, 

призначений для передачі чи зберігання інформації. Документами є: 

письмові документи (державні архіви, архіви організацій, особисті 

документи); іконографічні документи (твори образотворчого мистецтва - 

картини, гравюри, скульптури тощо); кіно-, відео-, фотодокументи; 

фонетичні документи (магнітофонні записи, грамплатівки). 

Є два основних типи аналізу документів: 

• традиційний (класичний);  

• формалізований (контент-аналіз).  

Традиційний метод аналізу - це різноманітні операції, спрямовані на 

інтерпретацію даних, що містяться в документі, з прийнятої соціологом 

певної точки зору - інтерпретацію з'ясування змісту документа. Слабкість 

такого аналізу в його суб'єктивності. 

Щоб позбутись елементів суб'єктивізму традиційного аналізу, розроблені 

формалізовані (кількісні) методи аналізу документів (контент-аналіз). Суть 

цих методів полягає в тому, щоб знайти такі ознаки, риси, властивості 

документа (наприклад, частота вживання певних термінів), які б відображали 

істотні сторони його змісту. Тоді зміст документа робиться вимірюваним, 

над ним можна провести необхідні обчислювальні операції і результати 
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аналізу можуть досягти певної об'єктивності. Водночас формалізований 

аналіз має свою обмеженість, яка полягає в тому, що не весь зміст документів 

можна виміряти за допомогою формальних показників. Об'єктом контент-

аналізу є зміст газет, кінофільмів, теле- і радіопередач, публічних виступів, 

суспільних і особистих документів, інтерв'ю, відповіді на відкриті запитання 

анкет тощо. 

Важливий метод соціологічного дослідження - спостереження. У 

соціологічному дослідженні під спостереженням мається на увазі метод 

збору первинних емпіричних даних, котрий полягає у свідомому, 

цілеспрямованому, систематизованому, безпосередньому сприйнятті й 

реєстрації соціальних фактів, які можна проконтролювати й перевірити. 

Головною перевагою безпосереднього спостереження є те, що воно дозволяє 

фіксувати події та елементи людської поведінки в момент їх здійснення, в 

той час як інші методи збору первинних даних базуються на попередніх або 

ретроспективних судженнях індивідів. 

Спостереження як метод застосовується тоді, коли інформація, яка 

необхідна досліднику, не може бути отримана ніякими іншими способами. 

Так буває, якщо не хочуть чи не можуть детально описати послідовність 

своїх дій. Спостереження використовується як джерело інформації для 

побудови гіпотез, служить для перевірки даних, отриманих за допомогою 

інших методів. 

Метод спостереження в соціології класифікується за такими принципами: 

за мірою формалізованості (структуралізоване й неструкту-ралізоване 

спостереження), залежно від ступеня участі дослідника в ситуації, що 

вивчається (включене та невключене), за місцем проведення, умовами 

організації спостереження (польове й лабораторне), за регулярністю 

проведення (систематичне й несистематичне спостереження) тощо. 

Найбільш поширеним методом збору соціологічної інформації є 

опитування. Опитування передбачає, по-перше, усне чи письмове звернення 

дослідника до певної сукупності людей - респондентів із запитаннями, зміст 
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яких репрезентує проблему, що вивчається, на рівні емпіричних індикаторів, 

по-друге, реєстрацію та статистичну обробку отриманих відповідей, а також 

їх теоретичну інтерпретацію. За формою й умовами спілкування соціолога з 

респондентом розрізняють письмові (анкетування) й усні (інтерв'ю) 

опитування, за місцем проживання, за місцем роботи і в цільових аудиторіях 

(глядачі в кінотеатрах, пацієнти в клініках і т. ін.), очні (особисті) й заочні 

(звернення з анкетою через газету, телебачення, по телефону), групові й 

індивідуальні і т. ін. 

Найбільш поширений вид опитування - анкетування. Воно є груповим і 

індивідуальним. Групове опитування застосовується за місцем роботи або 

навчання. Один анкетер найбільш ефективно працює з 15-20 особами. При 

цьому досягається 100% повернення анкет, підтримуються взаємні стосунки 

між анкетерами й респондентами. При індивідуальному анкетуванні анкети 

розповсюджуються на робочих місцях чи за місцем проживання 

респондентів. Термін повернення анкет заздалегідь обговорюється. 

Соціологічна анкета - це система запитань, об'єднаних єдиним 

дослідницьким задумом і спрямованих на з'ясування кількісно-якісних 

характеристик об'єкта і предмета аналізу. До анкети висувається ряд вимог, 

яких треба дотримуватись при їх конструюванні. Запитання соціологічних 

анкет повинні класифікуватися за змістом (про факти свідомості, поведінки, 

особу респондентів), за формою (відкриті й закриті, прямі й непрямі), за 

функціями (основні й неосновні) тощо. 

Інтерв'ювання. Цей метод опитування зараз використовується рідше, ніж 

методи анкетування. Інтерв'ю беруть за місцем роботи, за місцем 

проживання. Розрізняють три види інтерв'ю: формалізоване, фокусовано, 

вільне. 

Метод експертної оцінки. Для її проведення як методу збирання 

необхідних даних насамперед формується група добре поінформованих осіб, 

які відбираються за такими ознаками: професійний статус (посада, науковий 

ступінь і вчене звання, стаж роботи тощо); результати тестування (з 
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урахуванням оцінки їхньої попередньої діяльності як експертів) та атестації 

їх колегами. Враховуються також громадська думка, імідж кожного у даній 

сфері суспільного життя. Основний робочий інструментарій експертних 

опитувань - анкети або бланк-інтерв'ю, опрацьовані за спеціальною 

програмою. Згідно з цим процедура одержання інформації може виглядати як 

анкетування чи інтерв'ювання експертів. 

Соціальний експеримент як метод збирання соціологічної інформації. Для 

поглибленого аналітичного вивчення соціальної реальності в соціології 

використовують соціальний експеримент як метод збору інформації про 

чинники, які на неї впливають, результати та наслідки такого впливу. Це 

метод одержання інформації в умовах, які контролюються і керуються, тобто 

в експериментальній групі чи колективі, що вимагає створення відповідної 

експериментальної ситуації. Головне завдання експерименту полягає в тому, 

щоб, вибравши для експериментування ту чи іншу групу, впливати на неї 

певними факторами і стежити за зміною характеристик, які цікавлять 

дослідників для вирішення завдань управління суспільними процесами. 

 

Тема 5. Розробка ескізного і робочого плану та мережевого графіка 

              проведення конкретного соціологічного дослідження. 

 Суть понять «Ескізний план», «Робочий план» і «Мережевий графік» 

проведення соціологічного дослідження». 

 Розробка ескізного і робочого плану та мережевого графіку проведення 

конкретного соціологічного дослідження.  

. Література [1 -- 4] 

 

Оскільки соціологічне дослідження охоплює знач-ну 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 со-ціологічного дослідження. Завдання його полягає у 
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впорядкуванні відповідно до програми основних етапів, термінів 

дослідження, використання матеріальних і людських ресурсів. Робочий план 

передбачає такі види робіт: 

-- обговорення і затвердження програми та інструментарію дослідження; 

-- розробку проекту вибірки і схеми її коригування; 

-- складання інструкцій для групи, яка збиратиме первинну інформацію; 

-- тиражування методичного матеріалу та інструментарію для проведення 

пілотного (пробного) дослідження; 

-- проведення пілотного (пробного) дослідження, спрямованого на 

опанування методики збору первин-них даних, випробування розробленого 

інструментарію; 

-- аналіз результатів пілотного (пробного) дослідження, внесення за його 

результатами коректив у програму, методичні документи та інструментарій; 

-- тиражування методичного матеріалу та інструментарію для проведення 

масового збирання соціологічної інформації; 

-- формування групи збирання первинної інформа-ції та проведення 

відповідного інструктажу; 

-- остаточне вирішення організаційних питань що-до проведення 

масового дослідження; 

-- проведення польового дослідження для отримання первинних даних; 

-- складання інструкції щодо підготовки первинної інформації до обробки 

(перевірка зібраного матеріалу, редагування, кодування тощо); 

-- розробку аналітичних завдань для комп'ютера; 

-- введення первинної інформації до комп'ютера та її обробку; 

— побудову таблиць, проведення математичних обчислень, перевірка 

гіпотез, проведення математичних розрахунків із застосуванням різних видів 

аналізу -- регресійного, факторного, кластерного тощо; 

-- аналіз результатів дослідження і підготовку попереднього звіту; 

-- обговорення попереднього звіту, його висновків і рекомендацій; 



 19   

-- доопрацювання і затвердження остаточного звіту про дослідження, 

впровадження вироблених рекомендацій. 

Для забезпечення своєчасного виконання цих робіт робочий план також 

встановлює строки й осіб, відповідальних за проведення дослідження. 

Підготовка соціологічного дослідження, як видно з попереднього,  

насичена різноманітними видами робіт, найголовнішими з яких є: 

-- вибір методології дослідження й інтерпретації отриманих даних; 

-- вироблення інструментарію (анкети, бланка інтерв'ю, кодувального 

бланка для проведення спостереження тощо); 

-- розробка методичних документів для збирання первинної інформації 

(поради інтерв'юеру, спостеріга-чу тощо); 

-- формування дослідницької групи відповідно до мети і завдань 

дослідження; 

-- навчання спеціалістів польових досліджень (інтерв'юерів, спостерігачів 

та ін.); 

-- розробка програми обробки даних. 

Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що  

виконує методологічну, методичну, організаційну функції,. їх реалізація 

впливає на структуру програми, яка складається з методологічної та 

методичної частин. 

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. 

Методична частина програми передбачає: 

-- розробку стратегічного плану дослідження; 

-- визначення досліджуваної сукупності, розробку вибірки дослідження; 
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-- вибір і опис методів збирання первинної соціо-логічної інформації 

(опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент); 

-- обґрунтування логіки аналізу та інтерпретацію зібраної первинної 

соціологічної інформації за розроб-леним інструментарієм; 

-- опис схеми аналізу отриманих даних. 

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).  

Відповідно до мети і завдань дослідження, обізнаності щодо 

досліджуваного об'єкта виробляють конк-ретну стратегію пошуку -- план 

соціологічного дослі-дження (пошуковий, описовий, експериментальний), 

який визначає послідовність, спрямованість операцій на досягнення 

поставленої мети. 

Пошуковий план. Використовують за відсутності чіткого уявлення щодо 

проблеми або об'єкта дослі-дження. Головна мета його полягає в націленні 

робо-ти дослідника на з'ясування проблемної ситуації, ви-значення контурів 

об'єкта дослідження, формулюван-ня мети, завдання, вироблення гіпотез. 

Пошуковий план передбачає такі головні етапи роботи: вивчення наукової 

літератури, документів (допомагає скласти загальне уявлення про 

досліджувану проблему); опи-тування експертів (сприяє доповненню й 

уточненню проблеми, формулюванню первинних гіпотез); прове-дення 

спостережень (визначає проблемну ситуацію і вироблення гіпотез). 

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

дослідникові визначити об'єкт до-слідження, сформулювати описову 

гіпотезу. Мета та-кого плану -- перевірити гіпотезу, отримати кількіс-но-

якісні характеристики досліджуваного об'єкта. Описовий план передбачає, 

окрім процедур, які використовують при розробці пошукового плану 

(вивчення наукової літератури, опитування експертів, проведен-ня 



 21   

спостережень), застосування додаткових дослід-ницьких засобів (проведення 

соціологічного досліджен-ня, 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. 

 

Тема 6. Вибірковий метод соціологічного дослідження 

              та репрезентативність  вибірки 

Сутність вибіркового методу соціологічного дослідження та 

репрезентативності вибірки. 

 Визначення методів збору  соціологічної інформації при використанні 

вибіркового методу. 

Література [1 -- 3] 
 
 

Тема 7.  Розробка  гіпотез щодо конкретного соціологічного  

              дослідження. Розробка анкет, бланків інтерв’ю тощо. 
Гіпотеза - головний методологічний інструмент соціологічного 

дослідження.  

       Висунення гіпотез щодо конкретного соціологічного дослідження. 

Вимоги до побудови робочих гіпотез.  

Розробка анкет, бланків інтерв’ю тощо. 

Література [1 -- 3] 

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 (містять припущення про 

фактичний стан об'єкта, його функ-ціонування), пояснюючі (орієнтовані на 

встановлення причин, чинників, що пояснюють механізми функціо-нування 
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об'єкта), прогнозні (передбачають тенденції та напрями функціонування і 

розвитку об'єкта). 

За рівнем аналізу гіпотези бувають теоретичні (існують у формі 

теоретичних припущень), статистичні (формулюються як система показників 

й індексів ста-тистики), емпіричні (постають як операційні поняття, індекси, 

показники). 

З огляду на завдання дослідження виокремлюють основні та другорядні 

гіпотези. Крім того, гіпотези бувають первинні (робочі гіпотези, висунуті в 

ході роз-робки програми дослідження) та вторинні (висунуті замість 

первинних, якщо ті не підтверджуються під час дослідження). 

Наукова гіпотеза може бути сформульована тільки у процесі 

попереднього системного аналізу досліджуваного об'єкта. Під час 

соціологічного дослідження во-на може бути підтвердженою або 

спростованою. Щоб стати науковою, гіпотеза повинна відповідати вихід-ним 

принципам теорії наукового пізнання, що є дуже важливим для 

відокремлення реалістичних і хибних гіпотез. Вона не повинна суперечити 

усталеним теорі-ям, дослідженим, перевіреним і точно встановленим фактам. 

Трапляється, однак, що гіпотеза, суперечачи усталеним теоріям, виявляється 

цілком спроможною. Не менш важлива її доступність для перевірки у про-

цесі соціологічного дослідження. 

Перевірка робочих гіпотез можлива тільки за умови, що всі поняття і 

терміни, за допомогою яких вона сформульована, будуть теоретично та 

емпірично інтер-претовані, визначені за допомогою індикаторів і знайдуть 

своє місце в соціологічному інструментарії. 

                                                 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 
ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2: 

 
1. Яка послідовність кроків (технологія) складання договору про 

проведення соціологічного дослідження? 
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2. Як здійснюється проведення переговорів і попереднє узгодження із 

замовником цілей, термінів, порядку проведення соціологічного 

дослідження?.  

3. Яка методика складання кошторисної вартості робіт по проведенню 

соціологічного дослідження?  

4. Суть поняття «Планування соціологічного дослідження». 

5. Які основні етапи планування соціологічного дослідження? 

6. Як здійснюється концептуалізація соціальної проблеми?  

7. Суть поняття «Стратегічний план соціологічного дослідження». 

8. Різновиди стратегій і структурні елементи стратегічного плану 

соціологічного дослідження 

9. Які методики, вживані в розробці стратегічного плану соціологічних 

досліджень.? 

10. Суть поняття «Робочий план»соціологічного дослідження. 

11. Суть поняття «Мережевий графік проведення соціологічних 

досліджень».  

12. Яка послідовність кроків (технологія) складання робочого плану 

соціологічного дослідження? 

13. Яка послідовність кроків (технологія) складання календарного 

плану проведення соціологічного дослідження? 

14. Яка технологія розрахунку витрат часу на виконання основних видів 

робіт? 

15. Суть поняття «Програма соціологічного дослідження». 

16. Які основні етапи складання програми соціологічного дослідження?  

17. В чому суть початкової теоретико-аналітичної роботи по 

плануванню (програмуванню) конкретного соціологічного 

дослідження?.  

18. Як здійснюється постановка мети і цiлей (завдань) конкретного 

соціологічного дослідження?. 
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19. Методика визначення об'єкту і предмету конкретного 

соціологічного дослідження як системно-структурних елементів 

програми. 

20. Яка процедура висунення гіпотез щодо конкретного соціологічного 

дослідження? 

21. Які вимоги до побудови робочих гіпотез? 

22. Яке програмно-методичне забезпечення соціологічного 

дослідження? 

 
Змістовий модуль 3.  Збір первинної соціологічної інформації і 

підготовка зібраної інформації для обробки  
 

Тема 7. Методи збору первинної соціологічної інформації 

     Проведення етапу підготовки до польового дослідження. Підготовка 

до польових робіт із застосуванням різних методів збору соціологічної 

інформації. Формування робочих груп, їх навчання і інструктаж. 

Проведення етапу польових досліджень. Заходи, направлені на 

вирішення проблем якості збору первинної соціологічної інформації. 

Взаємодія соціологів із замовником на етапі польових робіт.  

Підготовка і проведення пілотажного дослідження. Визначення 

підвибірки. Апробація інструментів і методу проведення дослідження. 

Проведення збору первинної соціологічної інформації методом 

опитування, а також методами аналізу документів, спостереження, 

соціологічного експерименту, експертного опиту, соціометрії тощо. 

Література [1 -- 3,  5 -- 9] 

Тема 8. Підготовка зібраної інформації для обробки 

 Підготовка для обробки зібраної первинної соціологічної інформації 

методом опитування, а також методами аналізу документів, 

спостереження, методом соціологічного експерименту, експертного опиту, 

соціометрії тощо. 
Література [1 -- 3,  5 -- 9] 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ                                                           

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3: 

 

1. Як здійснюється визначення методів збору і обробки соціологічної 

інформації?  

2. Яка процедура визначення вибіркової сукупності конкретного 

соціологічного дослідження? 

3. Суть поняття «Інструментарій соціологічного дослідження».  

4. Яка процедура розробки інструментарію соціологічного опитування?  

5. Яка технологія створення інструментарію анкетного опитування?   

6. Яка послідовність кроків (технологія) створення інструментарію 

інтерв'ювання? 

7. В чому суть  проведення соціологічного дослідження методом 

опитування? 

8. Яка послідовність кроків (технологія) створення інструментарію 

аналізу документів? 

9. В чому суть  проведення соціологічного дослідження методом аналізу 

документів? 

10. В чому суть проведення соціологічного дослідження методом 

спостереження? 

11. В чому суть проведення соціологічного дослідження методом 

експерименту? 

12. В чому суть проведення технології створення інструментарію 

соціологічного дослідження методом експертного опитування?  

13. В чому суть  проведення соціологічного дослідження методом 

експертного опитування? 

14. В чому суть  проведення соціологічного дослідження методом 

соціометрії ?. 

15. В чому суть  проведення пілотажного дослідження? 
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16. Яка черговість виконання операцій при застосуванні різних методів 

збору соціологічної інформації? 

17. В чому суть  проведення етапу підготовки до польового дослідження? 

18. Технологія формування робочих груп провідних польові роботи, їх 

навчання і інструктажу. 

19. Особливості підготовки до польових робіт із застосуванням різних 

методів збору соціологічної інформації.  

20. В чому суть  проведення етапу польових досліджень? 

21. Які заходи, направлені на вирішення проблем якості збору первинної 

соціологічної інформації?  

22. Яка взаємодія соціологів із замовником на етапі польових робіт? 

23. Завершення польових робіт. Процедура приймання польових 

документів. 

 

Змістовий модуль 4. Обробка зібраної соціологічної інформації з  
                                      використанням математико-статистичних  методів  
                                 та  сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій. 

 
Тема 9. Методи обробки соціологічної інформації. Короткий огляд. 
  Технологія обробки первинної інформації, отриманої в результаті 

опитування (анкетування і інтерв'ювання). Види кодування. Організація 

робіт по механічній обробці первинної інформації. 

    Про обробку соціологічної інформації математико-статистичними 

методами.  

.Література [ 4,  5,  10 -- 13] 

 

Тема 10. Математико-статистичнi методи  і їх використання  
              для соціологічних досліджень 
Основні поняття та задачі математичної статистики в застосуванні 

до соціологічних   досліджень: 

• Генеральна та вибіркова сукупності; вибірка; статистичні розподіли 

вибірок; гістограма і полігон статистичних розподілів; числові 
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характеристики вибірки: мода і медіана;  вибіркове середнє, вибіркова 

дисперсія, середньоквадратичне відхилення. 

• Вимірювання. Типи шкал. Класифікація змінних. Дискретні та 

неперервні змінні. Дихотомічні змінні. Залежні та незалежні змінні. 

Аналіз однієї змінної. Аналіз зв’язку між двома змінними. Двовимірні 

таблиці, коефіцієнти зв’язку. Коефіцієнт кореляції Персона. Рангові 

коефіцієнти кореляції. Кореляційне відношення. Статистичні висновки.  

• Точкове оцінювання параметрів. Інтервальне оцінювання, побудова 

довірчих інтервалів для середнього, для коефіцієнта кореляції. 

Перевірка статистичних гіпотез. Модель лінійної регресії. Вимоги до 

даних. Інтерпретація коефіцієнтів регресії. Рівняння в стандартних 

координатах. 
Література [ 4,  5,  10 -- 13] 

      
 Тема 11. Пакет програм ОСА, його  функції та їх використання для  

                       обробки соціологічної інформації 

              Використання комп’ютерних інформаційних технологій для обробки 

первинної соціологічної інформації:  обробки і аналізу соціологічної інформації 

з використанням функцій  пакету  ОСА.  
Література [ 4,  5,  10 -- 13] 

 
Тема 12. Статистичний пакет SPSS,   його  функції та їх використання  
               для обробки соціологічної інформації 

              Використання комп’ютерних інформаційних технологій для обробки 

первинної соціологічної інформації:  обробки і аналізу соціологічної інформації 

з використанням функцій  статистичного пакету SPSS .  
Література [ 4,  5,  10 -- 13] 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ                                                           

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 4: 
1. Які способи обробки первинної соціологічної інформації?  

2. Які основні процедури, використовувані при підготовці 

інформації до обробки? 
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3. Яка технологія механічної обробки первинної інформації, 

отриманої в результаті опитування (анкетування і 

інтерв'ювання)? 

4. Суть організація робіт по механічній обробці первинної 

інформації. 

5. Про обробку інформації методами математичної статистики? 

6. Суть генеральної та вибіркової сукупності.  

7. Суть репрезентативності вибірки. 

8. Статистичні розподіли вибірки: варіанти, частоти, відносні 

частоти. 

9. Гістограма і полігон статистичних розподілів 

10. Числові характеристики вибірки: вибіркове середнє, вибіркова 

дисперсія, середньоквадратичне відхилення. 

11. Мода і медіана для дискретних статистичних розподілів вибірки. 

12. Суть аналізу зв’язку між двома змінними (кореляції). 

13. Які основні функції програмного пакету OCA? 

14. Які основні функції статистичного програмного пакету SPSS? 

 
 

Змістовий модуль 5. Iнтерпретацiя i аналіз результатів соціологічного 
дослідження,  формулювання висновків і рекомендацій. Написання 

звіту. 
 

Тема 13. Iнтерпретацiя i аналіз результатів соціологічних 
                досліджень, формулювання висновків і рекомендацій 

     Iнтерпретацiя i аналіз результатів соціологічного дослідження. 

Представлення результатів обробки інформації. Вимоги до рекомендацій. 

Формулювання висновків і рекомендацій.  

Тема 14. Написання звіту і завершення соціологічного дослідження.  

Організація роботи над попереднім звітом. Вимоги до звіту, його 

структура.Складання попереднього звіту і його обговорення.   

Коректування звіту і його затвердження, складання додатків до звіту. 
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Підготовка і оформлення повного комплекту звітних документів про 

результати соціологічного дослідження: науковий звіт, презентація 

матеріалів, акт прийому-здачі документів. 

Організація і проведення обговорення із замовником результатів 

соціологічного дослідження. Оформлення закінчення робіт. 

Завершення соціологічного дослідження. Оформлення документів для 

фінансових розрахунків. 
Література [[1 -- 3,  5 -- 9] 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ                                                           

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 5: 

1. Суть інтерпретації і аналізу результатів соціологічного дослідження.  

2. Як здійснюється представлення результатів обробки інформації?. 

3. Як здійснюється інтерпретація первинної інформації, 

формулювання висновків і рекомендацій? 

4. Які вимоги до рекомендацій? 

5. Організація роботи над попереднім звітом.  

6. Які вимоги до звіту, його структури ? 

7. Суть технології складання попереднього звіту і процедура його 

обговорення.   

8. Суть підготовки і оформлення повного комплекту звітних 

документів про результати соціологічного дослідження.  

9. Суть наукового звіту. 

10. Суть методичного звіту.  

11. Суть технології коректування звіту і його затвердження. 

12. Суть організації і проведення обговорення із замовником 

результатів соціологічного дослідження. 

13. Суть процедури завершення соціологічного дослідження.  

14. Суть процедури оформлення документів для фінансових 

розрахунків. 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

Теми  реферативних робіт: 

1. Сутність,  мета та цілі соціологічного дослідження. Приклади (в 

масштабах держави)..  

2. Життєвий цикл соціологічного дослідження і розподіл його на фази.  

3. Соціологічна група при проведенні соціологічного дослідження: 

функціональні обов’язки членів колективу. 

4. Замовлення на соціологічне дослідження: постановка мети, цiлей 

дослідження. Приклади. 

5. Розробка ескізу програми соціологічного дослідження. 

6. Розробка робочого плану і мережевого графіку                          

проведення конкретного соціологічного дослідження. 

7. Програма соціологічного дослідження: основні етапи її складання. 

8. Висунення i розробка гіпотез щодо конкретного соціологічного 

дослідження. 

9. Методи збору первинної соціологічної інформації. 

10. Вибірковий метод соціологічного дослідження та 

репрезентативність  вибірки. 

11.  Методи обробки соціологічної інформації. Короткий огляд. 

12. Статистичний пакет SPSS,   його  функції та їх використання для 

обробки соціологічної інформації 

13. Пакет програм ОСА, його функції та їх використання для обробки 

соціологічної інформації. 

14. Технологія написання звіту і завершення соціологічного 

дослідження. 

Розв’язати приклади: 

 
Приклад 1. Під час соціологічного дослідження кількісної ознаки Х із 

генеральної сукупності було отримано вибірку: 5, 7, 4, 6, 5, 5, 5, 7, 5, 6, 6, 5, 5, 

6, 4, 6, 5, 6, 4, 5. Знайдіть обсяг вибірки, побудуйте варіаційний ряд вибірки 
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та її статистичний розподіл (відносні частоти варіант). (Дайте пояснення 

одержаних результатів). 

Приклад 2.  Як  результат соціологічного дослідження одержано вибірку, яка 

характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень): 11, 10, 12, 11, 11,  

14, 10, 9, 12, 10, 13, 9, 9, 12, 11, 12, 13, 11, 14, 14.  Скласти варіаційний ряд вибірки. 

Побудувати таблицю варіант, їх частот і відносних частот.   Обчислити моду, 

медіану, середнє арифметичне та дисперсію варіаційного ряду. (Дайте пояснення 

одержаних результатів) 

Приклад 3. Як результат соціологічного дослідження одержано вибірку, яка 

має наступний розподіл частот:  

хi 1 2 3 4 8 13 17 

ni 1 3 4 7 5 8 12 

w        

Потрібно знайти розподіл відносних частот і побудувати полігон і 

гістограму відносних частот. (Дайте пояснення одержаних результатів) 

Приклад 4.  Потрібно побудувати варіаційний ряд та полігон відносних 

частот для одержаної в результаті соціологічного дослідження вибірки: 39, 41, 

40, 42, 41, 40, 42, 44, 40, 43, 42, 41, 43, 39, 42, 41, 42, 39, 41, 37, 43, 41, 38, 43, 42, 

41, 40, 41, 38, 44. (Дайте пояснення одержаних результатів) 

Приклад 5. Побудуйте  полігон і гістограму відносних частот для 

одержаної в результаті соціологічного дослідження вибірки :  

хi 1 2 3 4 5 

ni 5 3 2 8 2 

w      

(Дайте пояснення одержаних результатів.) 

 Приклад 6.  Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне та 

дисперсію варіаційного ряду вибірки, одержаної  в результаті 

соціологічного дослідження : 6, 5, 3, 7, 3, 7, 6, 5, 6, 8, 3, 6, 4, 5, 4, 3, 7, 4, 8, 

5. (Дайте пояснення одержаних результатів.) 
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Приклад 7.  Репрезентативну вибірку одержано з таким  розподілом 

частот для її варіант:  

хi 1 2 3 4 8 13 17 

ni 1 3 4 7 5 8 12 

w        

 Знайдіть розподіл відносних частот та побудуйте їх полігон і гістограму. 

(Дайте пояснення одержаних результатів досліджень). 

Приклад 8. Під час соціологічного дослідження кількісної ознаки Х із 

генеральної сукупності N=1000 було отримано вибірку: 38, 41, 43, 42, 41, 40, 42, 

43, 40, 43, 42, 41, 43, 39, 42, 41, 42, 39, 41, 37, 40, 41, 38, 43, 42, 41, 40, 41, 38, 41.  

Знайдіть обсяг вибірки, побудуйте: варіаційний ряд вибірки; таблицю варіант, їх 

частот і відносних частот;. полігон і гістограму відносних частот.    Обчисліть моду, 

медіану, середнє арифметичне та дисперсію варіаційного ряду.. (Дайте пояснення 

одержаних результатів) 

Приклад 9. Під час соціологічного дослідження кількісної ознаки Х із 

генеральної сукупності N=1000 було отримано вибірку: 5, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 7, 5, 6, 

4, 5, 7, 6, 4, 6, 5, 6, 4, 7. Знайдіть обсяг вибірки, побудуйте: варіаційний ряд 

вибірки; таблицю варіант, їх частот і відносних частот;. полігон і гістограму 

відносних частот.    Обчисліть моду, медіану, середнє арифметичне та дисперсію 

варіаційного ряду.. (Дайте пояснення одержаних результатів) 

Приклад 10. Під час соціологічного дослідження кількісної ознаки Х із 

генеральної сукупності N=1000 було отримано вибірку: 42, 41, 40, 42, 41, 40, 42, 

44, 40, 43, 42, 41, 43, 38, 42, 41, 42, 39, 41, 37, 42, 41, 38, 43, 42, 41, 42, 41, 39, 44.  

Знайдіть обсяг вибірки, побудуйте: варіаційний ряд вибірки; таблицю варіант, їх 

частот і відносних частот;. полігон і гістограму відносних частот.    Обчисліть моду, 

медіану, середнє арифметичне та дисперсію варіаційного ряду.. (Дайте пояснення 

одержаних результатів). 
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Дайте свої експертні оцінки прожиткового мінімуму P  і його складових 
iP  , ,6,5,4,3,2,1=i 7. (Заповніть таблицю – див. [18]). 

 
Таблиця. Експертні оцінки вартості прожиткового мінімуму P  і його 
складових iP  , ,6,5,4,3,2,1=i 7. 
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(чоловік, 
жінка, дві 
дитини) 

         

 сім’ї  
із 5-и  
(чоловік, 
жінка, три 
дитини) 
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