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Пояснювальна  заПиска

Навчальну дисципліну “Технології соціальних досліджень” вив-
чають студенти спеціальності “Соціологія”. Вивчення дисципліни 
передбачає наявність у студентів базових знань з теоретичної та ем-
піричної соціології, статистики, політології, менеджменту, загальної, 
соціальної психології, а також теорії та практики соціальної політики 
та соціальної роботи.

Мета вивчення курсу — осмислити роль і значення соціальних 
досліджень у процесі розвитку і вдосконалення інформаційно-аналі-
тичного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у 
різних сферах життєдіяльності сучасного суспільства, навчитись роз-
межовувати загальне і специфічне при використанні статистичних, 
соціологічних і психологічних методів у системі технологій соціаль-
них досліджень, сформувати практичні навички комплексного вико-
ристання відповідних методів і технологій у плануванні та організації 
соціальних досліджень.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“Технології  соціальних  досліджень”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль і. соціальне дослідження як явище

1 Науковий менеджмент як організація та управління 
процесом пізнання природних і соціальних процесів

2 Технології соціальних досліджень: зміст і функції. 
Класифікація об’єктів соціальних досліджень

� Класифікація суб’єктів соціальних досліджень

4 Організація і здійснення соціального дослідження

5 Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних 
явищ

6 Класифікація технологій соціальних досліджень
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1 2

Змістовий модуль іі. Методи соціальних досліджень

7 Математичні й статистичні методи збирання та аналізу 
соціальної інформації

8 Соціологічні методи збирання та аналізу соціальної 
інформації

9 Психологічні методи соціальних досліджень

10 Спеціальні напрями соціальних досліджень

11 Комплексна соціальна експертиза як міждисциплінарна 
та міжгалузева форма соціальних досліджень

12 Актуальні проблеми соціальних досліджень в Україні 
на сучасному етапі

Разом годин: 54

змісТ 
дисципліни 

“Технології  соціальних  досліджень”

Змістовий модуль і. соціальне дослідження як явище

Тема 1. науковий менеджмент як організація та управління 
процесом пізнання природних і соціальних процесів

Поняття і структура наукової соціотехнічної системи. Менедж-
мент наукового пізнання природних і соціальних процесів. Специфі-
ка організації соціальних досліджень.

Наукові принципи соціальних досліджень: достовірність, адекват-
ність, систематизація та узагальнення інформації; дотримання логіки 
побудови наукових висновків; пошук і визначення постійних і змін-
них якостей об’єкта; виявлення зв’язків між причиною та наслідка-
ми; моделювання явищ і процесів, що вивчаються; поєднання теоре-
тичного та емпіричного аналізів, фундаментального та прикладного 
рівнів дослідження; принципи репрезентативності, верифікації, сис-
тематичності та лонгітюдності; використання порівняльного аналізу; 
використання математико-статистичних процедур обробки та інтер-
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претації отриманої інформації; формулювання висновків і рекомен-
дацій, що мають теоретичне та практичне значення.

Література [1; �–6; 27; �1; 47; 62; 65]

Тема 2. Технології соціальних досліджень: зміст і функції. 
класифікація об’єктів соціальних досліджень 

Технології соціальних досліджень як операції збирання, обробки і 
аналізу інформації про суспільні процеси та явища. Функції соціаль-
них досліджень: пізнавальна, прогностична, соціоінженерна, інфор-
маційно-аналітична, аксіологічна.

Класифікація об’єктів соціальних досліджень за сферами суспіль-
ного розвитку: економічні, соціально-економічні, політико-правові, 
управлінські, культурні, ідеологічні та ін.

Типологізація проблем суспільного розвитку як об’єктів соціаль-
них досліджень: неформалізовані, малоформалізовані, формалізо-
вані; прості, складні; коротко- і довгострокові; інтергрупові, інтер-
організаційні, інституціональні, локальні, регіональні, національні, 
міжнародні, планетарні.

Література [1; �–6; 27; �1; 47; 62; 65]

Тема 3. класифікація суб’єктів соціальних досліджень 
Інституціональні, колективні та індивідуальні суб’єкти соціаль-

них досліджень.
Провідні наукові центри та організації соціальних досліджень в 

Україні.
Провідні наукові центри та організації соціальних досліджень за 

кордоном.
Література [4; 6; 20; 1�; 15; �0; 68; 80]

Тема 4. організація і здійснення соціального дослідження
Структура програми. Проблема та актуальність її дослідження. 

Об’єкт і предмет дослідження. Мета і завдання дослідження. Гіпотеза 
дослідження. Інтерпретація теоретична, емпірична та операціональ-
на. Методи дослідження. Етапи дослідження. Звіт про результати до-
слідження.

Література [11; 1�; 27; 28; �0; 68; 78; 80]
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Тема 5. Теоретико-методологічні підходи до вивчення 
соціальних явищ 

Системний аналіз. Діалектико-конфліктний підхід. Історико-ге-
нетичний аналіз. Соціально-психологічний підхід (гуманітарно-осо-
бистісний). Синергетичний підхід. 

Література [�; 18; 20; 21]

Тема 6. класифікація технологій соціальних досліджень
Кількісні технології соціальних досліджень: статистичні, соціоло-

гічні.
Якісні технології соціальних досліджень: соціологічні, соціально-

психологічні, психологічні.
Комплексні та інтегративні технології соціальних досліджень: 

комплексна соціальна експертиза; комплексні локальні та регіо-
нальні моніторингові дослідження; методика швидкої оцінки про-
блем мікросоціуму; метод “проблемного колеса” та ін.

Альтернативні технології соціальних досліджень: секретні, пара-
психологічні тощо.

Література [1; 8; 11; 18; 68]

Змістовий модуль іі. Методи соціальних досліджень

Тема 7. математичні й статистичні методи збирання 
та аналізу соціальної інформації

Інформаційно-комп’ютерні та програмні технології збирання, об-
робки та збереження соціальної інформації.

Вимірювання соціальних змінних і методи їх аналізу: вибірковий, 
кореляційний, факторний, багатовимірний шкаловий, кластерний.

Обробка соціальної інформації за допомогою комп’ютерної техні-
ки та графічне зображення її результатів.

Література [11; 14; 15; 18; �0; 68]

Тема 8. соціологічні методи збирання та аналізу соціальної 
інформації

Спостереження як метод соціальних досліджень: зміст, класифі-
кація, специфіка, переваги та недоліки.

Опитування як соціологічна технологія соціальних досліджень: 
форми; репрезентативність; вимоги до соціологічних питань; пробле-
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ма індикаторів вимірювання соціальних процесів; теоретична, емпі-
рична та операційна інтерпретації понять.

Вивчення та аналіз документів у системі соціальних досліджень.
Експертні оцінки як форма соціальної експертизи і технологія со-

ціальних досліджень. 
Експеримент у структурі соціального дослідження.
Якісні методи соціологічних досліджень: глибинне інтерв’ю, 

біографічний метод, кейс-стади, етнографічні дослідження.
Література [�; 11; 17; 21; 28; 45; 5�; 59; 68]

Тема 9. Психологічні методи соціальних досліджень
Групове тестування і соціометрія як технології дослідження про-

блем малих соціальних груп.
Фокус-група як метод групового інтерв’ю та спеціалізована техно-

логія соціальних досліджень.
Метод глибинного інтерв’ю як якісна технологія соціальних до-

сліджень.
Біографічний метод у системі соціальних досліджень.
Психологічне тестування як метод соціальних досліджень.
Експертизи: психологічна, психоаналітична, психіатрична.

Література [11; 14; 21; 29; �0; 41; 52; 60; 68]

Тема 10.  спеціальні напрями соціальних досліджень
Соціальні дослідження проблем економічного розвитку, ринкових 

відносин і ринкових трансформацій.
Маркетингові дослідження та маркетинговий аналіз як напрям і 

форма соціальних досліджень.
Соціальні дослідження політичних явищ і процесів (проблем 

політичного ринку, виборчих компаній, політичних комунікацій та 
реклами, політичного лідерства, діяльності держави та різних гілок 
влади).

Соціальні дослідження проблем міжнародного розвитку, процесів 
глобалізації розвитку світових структур і організацій. 

Соціальні дослідження в галузі соціальної політики і соціальної 
роботи.

Соціальні дослідження у сферах журналістики та паблік ри-
лейшнз.

Соціальні дослідження у сферах науки, освіти і культури.
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Соціальні дослідження у сферах світогляду, ідеології та релігії.
Соціальні дослідження у сферах оздоровлення, відпочинку, доз-

вілля.
Соціальні дослідження проблем природокористування та екології 

(інвайронментальні).
Гендерний аналіз як сучасна стратегія соціальних досліджень.

Література [11; 28; �0; 68]

Тема 11.  комплексна соціальна експертиза 
як міждисциплінарна та міжгалузева форма 
соціальних досліджень

Комплексні локальні та регіональні моніторингові дослідження.
Методика швидкої оцінки проблем мікросоціуму.
Метод “проблемного колеса” як технологія визначення та вивчен-

ня основних проблем розвитку спільноти, соціальної групи тощо.
Соціальні дослідження та технології соціального прогнозування.
Соціоінженерна діяльність як форма і результат соціальних до-

сліджень.
Література [11; 27; 28; �0; 68]

Тема 12.  актуальні проблеми соціальних досліджень 
в Україні на сучасному етапі

Трансформаційні процеси в українському соціумі. Функціонуван-
ня соціальних інститутів суспільства. Соціальна стратифікація та її 
мобільність. Соціальна нерівність і бідність. Безпека соціального роз-
витку. Соціальні ризики. Глобалізація та її вплив на розвиток люди-
ни і національних систем. Інформаційне суспільство та перспективи 
його розвитку. 

Перспективи розвитку соціальних досліджень як спеціалізованих 
та інтегративних технологій соціального пізнання.

Література [11; 28; 68]

ПиТання  для  самоконТролю

 1. Науковий менеджмент як організація та управління процесом 
пізнання природних і соціальних процесів.

 2. Поняття і структура наукової соціотехнічної системи. 
 �. Принципи використання наукових технологій соціальних дослід-

жень. 
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 4. Технологї соціальних досліджень як операції збирання, обробки 
та аналізу інформації про суспільні процеси та явища.

 5. Класифікація об’єктів соціальних досліджень за сферами сус-
пільного розвитку: економічні, соціально-економічні, політико-
правові, управлінські, культурні, ідеологічні тощо.

 6. Типологізація проблем суспільного розвитку як об’єктів соціаль-
них досліджень: неформалізовані, малоформалізовані, формалі-
зовані; прості, складні; коротко- і довгострокові; інтергрупові, 
інтерорганізаційні, інституціональні, локальні, регіональні, на-
ціональні, міжнародні, планетарні.

 7. Суб’єкти соціальних досліджень.
 8. Організація і здійснення соціального дослідження.
 9. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних явищ: 

системний, конфліктний, історико-генетичний, соціально-психо-
логічний, гуманітарно-особистнісний.

 10. Кількісні технології соціальних досліджень: статистичні, соціоло-
гічні.

 11. Якісні технології соціальних досліджень: соціологічні, соціально-
психологічні, психологічні.

 12. Комплексні та інтегративні технології соціальних досліджень: 
комплексна соціальна експертиза; комплексні локальні та ре-
гіональні моніторингові дослідження; методика швидкої оцінки 
проблем мікросоціуму; метод “проблемного колеса” та ін.

 1�. Альтернативні технології соціальних досліджень: секретні, пара-
психологічні тощо.

 14. Математичні й статистичні методи збирання та аналізу соціаль-
ної інформації.

 15. Інформаційно-комп’ютерні та програмні технології збирання, об-
робки та збереження соціальної інформації.

 16. Соціологічні методи збирання та аналізу соціальної інформації.
 17. Спостереження як метод соціальних досліджень: зміст, класифі-

кація, специфіка, переваги та недоліки.
 18. Опитування як соціологічна технологія соціальних досліджень: 

форми; репрезентативність; вимоги до соціологічних питань; про-
блема індикаторів вимірювання соціальних процесів; теоретична; 
емпірична та операційна інтерпретація проблеми дослідження.

 19. Вивчення та аналіз документів у системі соціальних досліджень.
 20. Експертні оцінки як форма соціальної експертизи і технологія 

соціальних досліджень. 
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 21. Експеримент у структурі соціального дослідження.
 22. Психологічні методи соціальних досліджень.
 2�. Групове тестування і соціометрія як технології дослідження про-

блем малих соціальних груп.
 24. Фокус-група як метод групового інтерв’ю та спеціалізована тех-

нологія соціальних досліджень.
 25. Метод глибинного інтерв’ю як якісна технологія соціальних до-

сліджень.
 26. Біографічний метод у системі соціальних досліджень.
 27. Психологічне тестування як метод соціальних досліджень.
 28. Виміри соціальних змінних і методи їх аналізу (вибірковий, коре-

ляційний, факторний, багатовимірний шкаловий, кластерний).
 29. Обробка соціальної інформації за допомогою комп’ютерної техні-

ки та графічне зображення її результатів.
 �0. Правова експертиза в системі соціальних досліджень.
 �1. Експертизи: психологічна, психоаналітична, психіатрична.
 �2. Соціальні дослідження проблем економічного розвитку, ринко-

вих відносин і ринкових трансформацій.
 ��. Соціальні дослідження політичних явищ і процесів: проблем 

політичного ринку, виборчих кампаній, політичних комунікацій 
та реклами, політичного лідерства, діяльності держави та різних 
гілок влади.

 �4. Соціальні дослідження проблем міжнародного розвитку.  
 �5. Соціальні дослідження в галузі соціальної політики і соціальної 

роботи.
 �6. Соціальні дослідження у сфері науки. 
 �7. Соціальні дослідження у сферах світогляду, ідеології та релігії.
 �8. Соціальні дослідження у сферах оздоровлення, відпочинку, доз-

вілля.
 �9. Соціальні дослідження проблем природокористування та еколо-

гії (інвайронментальні).
 40. Гендерний аналіз як сучасна стратегія соціальних досліджень.
 41. Маркетингові дослідження та маркетинговий аналіз як напрям і 

форма соціальних досліджень.
 42. Соціальні дослідження у сфері журналістики. 
 4�. Комплексна соціальна експертиза як міждисциплінарна та міжга-

лузева форма соціальних досліджень.
 44. Комплексні локальні та регіональні моніторингові дослідження.
 45. Методика швидкої оцінки проблем мікросоціуму.
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 46. Метод “проблемного колеса” як технологія визначення та вив-
чення основних проблем розвитку спільноти, соціальної групи 
тощо.

 47. Соціальні дослідження та технології соціального прогнозування.
 48. Соціоінженерна діяльність як форма і результат соціальних до-

сліджень.
 49. Актуальні проблеми соціальних досліджень українського соціу-

му.
 50. Провідні наукові центри та організації соціальних досліджень в 

Україні.
 51. Провідні наукові центри та організації соціальних досліджень за 

кордоном.
 52. Перспективи розвитку соціальних досліджень як спеціалізованих 

та інтегративних технологій соціального пізнання.
 5�. Менеджмент наукового пізнання природних і соціальних про-

цесів.
 54. Функції соціальних досліджень.
 55. Характеристика неформалізованих, малоформалізованих та фор-

малізованих проблем соціального розвитку.
 56. Характеристика простих і складних, коротко-  та довгострокових 

проблем суспільного розвитку.
 57. Характеристика інтергрупових, інтерорганізаційних, інституціо-

нальних, локальних, регіональних, національних, міжнародних, 
планетарних проблем суспільного розвитку.

 58. Характеристика діяльності провідних наукових центрів щодо ор-
ганізації соціальних досліджень в Україні.

 59. Структура програми соціального дослідження.
 60. Постановка наукової проблеми та актуальність її дослідження.
 61. Об’єкт і предмет дослідження.
 62. Критерії ефективності соціального дослідження.
 6�. Визначення мети і завдань соціального дослідження.
 64. Формулювання гіпотези соціального дослідження.
 64. Методологія соціального дослідження.
 65. Соціальне дослідження: поняття, функції, види.
 66. Етапи соціального дослідження.
 67. Опитування як метод збирання соціальної інформації.
 68. Обробка та аналіз соціальної інформації.
 69. Прогнозування соціальних явищ і процесів.
 70. Методи соціологічного прогнозування.
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 71. Звіт про результати дослідження.
 72. Застосування системного аналізу для вивчення соціальних 

явищ.
 7�. Значення соціальних досліджень у житті сучасного українського 

соціуму.
 74. Місце і роль соціальних досліджень у вивченні соціальної реаль-

ності.
 75. Застосування діалектичного підходу в процесі вивчення соціаль-

них явищ. 
 76. Комплексні локальні та регіональні моніторингові дослідження.
 77. Соціологічні методи збирання та аналізу соціальної інформації.
 78. Вимоги до забезпечення якості соціальних досліджень.
 79. Застосування синергетичного підходу в процесі вивчення со-

ціальних явищ. 
 80. Проблема надійності даних у соціологічному дослідженні.
 81. Значення соціального дослідження в управлінні соціальним про-

цесом.
 82. Методологічні основи соціальних досліджень.
 8�. Соціальні дослідження процесів глобалізації розвитку світових 

структур і організацій.
 84. Соціальні дослідження у сфері науки. 
 85. Соціальні дослідження у сфері освіти.
 86. Соціальні дослідження у сфері культури.
 87. Соціальні дослідження у сфері паблік рилейшнз.
 88. Соціальний моніторинг як форма організації соціальної інформа-

ції.
 89. Статистика як інструмент обробки соціальних даних.
 90. Соціальні дослідження в галузі соціальної роботи.

Теми  конТрольних  робіТ

 1. Функції соціальних досліджень.
 2. Математичні й статистичні методи збирання та аналізу соціаль-

ної інформації.
 �. Соціальні дослідження політичних явищ і процесів.
 4. Класифікація об’єктів соціальних досліджень. 
 5. Психологічні методи соціальних досліджень.
 6. Маркетингові дослідження та маркетинговий аналіз як напрям і 

форма соціальних досліджень.
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 7. Типологізація проблем суспільного розвитку як об’єктів соціаль-
них досліджень.

 8. Організація і здійснення соціального дослідження.
 9. Класифікація технологій соціальних досліджень.
 10. Класифікація суб’єктів соціальних досліджень. 
 11. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних явищ.
 12. Соціологічні методи збирання та аналізу соціальної інформації.
 1�. Суб’єкти соціальних досліджень: інституціональні, колективні та 

індивідуальні.
 14. Кількісні технології соціальних досліджень: статистичні, соціоло-

гічні.
 15. Соціальні дослідження у сфері журналістики та паблік ри-

лейшнз.
 16. Провідні наукові центри та організації соціальних досліджень в 

Україні і за кордоном.
 17. Якісні технології соціальних досліджень: соціологічні, соціально-

психологічні, психологічні.
 18. Гендерний аналіз як сучасна стратегія соціальних досліджень.
 19. Соціальні дослідження соціально-демографічних процесів.
 20. Соціальні дослідження у сфері науки і освіти.
 21. Соціальні дослідження у сфері дозвілля.
 22. Соціальні дослідження соціально-економічних процесів.
 2�. Маркетингові дослідження як напрям і форма соціальних дослід-

жень.
 24. Експеримент у структурі соціального дослідження.
 25. Функції соціальних досліджень.
 26. Специфіка організації соціальних досліджень.
 27. Комплексні та інтегративні технології соціальних досліджень.
 28. Соціальна стратифікація та її мобільність в Україні на сучасному 

етапі.
 29. Поняття і структура наукової соціотехнічної системи.
 �0. Соціоінженерна діяльність як форма і результат соціальних до-

сліджень.
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