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Пояснювальна  заПиска

Навчальна дисципліна “Теорія вимірів в соціології” є одним з 
курсів, присвячених емпіричній соціології, що передує ознайомлен-
ню студентів-соціологів з курсом “Аналіз даних в соціологічних до-
слідженнях”. Ознайомлення з проблемами вимірювання в соціології 
передбачає попереднє вивчення таких дисциплін, як “Методологія та 
методи соціологічних досліджень”, “Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика” та “Математико-статистичні методи в соціології, 
що є базовими для цього курсу.

Мета курсу — дати студентам знання про особливості вимірюван-
ня соціальних об’єктів, види шкалювання, про процедури розробки 
надійного інструментарію дослідження. Процедура вимірювання 
тлумачиться як складова методології аналізу даних.

Курсом передбачено формування практичних навичок зі створен-
ня моделі досліджуваного об’єкта та пошуку адекватних емпіричних 
індикаторів його властивостей, побудови надійних шкал вимірюван-
ня, а також способів контролю обґрунтованості, стійкості та правиль-
ності інструментарію.

Для контролю якості засвоєння матеріалу курсу в розробці пред-
ставлені теми контрольних робіт, а також перелік питань для само-
контролю.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“Теорія  вимірів  в  соціології”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль і. специфіка процедур вимірювання 
в соціології  

1 Обґрунтування наукового висновку в соціології

2 Поняття вимірювання в соціології

� Модель вивчення властивостей об’єкта. Соціальні 
показники 

4 Надійність вимірювальних процедур
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1 2

Змістовий модуль іі. Процедури вимірювання соціальних 
установок

5 Вимірювання оцінок і соціальних установок 

6 Процедура ранжування

Змістовий модуль ііі. Проективні методи в соціології

7 Проективні методи в соціології

Разом годин: 81

змісТ 
дисципліни 

“Теорія  вимірів  в  соціології”

Змістовий модуль і. специфіка процедур вимірювання 
в соціології

Тема 1. обґрунтування наукового висновку в соціології
Особливості соціальної реальності як об’єкта емпіричного вив-

чення. Етапи реалізації емпіричного соціологічного дослідження: 
розробка концептуальної схеми дослідження, формулювання по-
нять, побудова системи показників, техніка вимірювання, обробка та 
аналіз результатів. Фактори, що забезпечують валідність висновку 
в соціології. Принцип операціоналізму. Надійність вимірювання як 
критерій якості соціологічної інформації.

Література [�–5; 10–14; 16; 18; 19; 2�; 26; 28; 29; �7; �9; 44; 52]

Тема 2. Поняття  вимірювання в соціології
Властивості соціальних об’єктів та їх прояви. Вимірювані влас-

тивості соціальних об’єктів (атрибути). Якісні та кількісні атрибути. 
Поняття соціального показника. Індикатор як кількісне вираження 
(вираз) показника. Вимірювання як шкалювання. Поняття шкали. 
Типологія шкал в соціології. Номінальні, порядкові та метричні шка-
ли. Псевдометричність. Поняття рівня вимірювання. Статистичні 
критерії, що використовуються для шкал різного рівня. Співвідно-
шення понять: показник, індикатор, ознака, змінна, Одно- і багато-
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мірне шкалювання. Сцієнтистська та гуманістична концепції (я) со-
ціальних вимірювань.

Література [�–5; 19; 2�; 26; 28; 29; �7; 52]

Тема 3. модель вивчення властивостей об’єкта. соціальні 
показники 

Створення моделі досліджуваного об’єкта як початковий етап 
вимірювання. Емпірична операціоналізація понять. Сутність соціаль-
них показників. Обґрунтування соціальних показників. Проблема 
невідповідності вимірювальних операцій змісту поняття. 

Логічна структура соціального показника: одиниця аналізу, змінна, 
конкретне значення. Класифікація соціальних показників. Поняття 
сингулярних і сукупних показників. Специфіка сингулярних показ-
ників (абсолютні, відносні, порівняльні та контекстуальні). Особли-
вості сукупних показників (аналітичні, структурні, глобальні).

Література [�–5; 10–14; 16; 18; 19; 2�; 26; 28; 29; �7; �9; 44; 52]

Тема 4. надійність вимірювальних процедур
Поняття надійності вимірювання. Обґрунованість, стійкість і пра-

вильність вимірювання як складові надійності інструмента вимірю-
вання. Способи перевірки первинного вимірювання на надійність. 
Техніки підвищення обґрунтованості шкали. Контроль стійкості 
шкали. Забезпечення точності і правильності інструментарію дослід-
ження. 

Література [�–5; 10–14; 16; 18; 19; 2�; 26; 28; 29; �7; �9; 44; 52]

Змістовий модуль іі. Процедури вимірювання соціальних 
установок

Тема 5. вимірювання оцінок і соціальних установок
Шкала оцінок Лайкерта. Метод інтервалів, які здаються рівними. 

Шкала Л. Терстоуна. Шкала соціальної дистанції Е. Богардуса. Шка-
лограмний аналіз Л. Гуттмана. Схожість та відмінність шкал Лайкер-
та і Терстоуна. Схожість та відмінність шкал Богардуса і Гуттмана.  

Література [1–5; 17–19; 2�; 26]
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Тема 6. Процедура ранжування
Об’єкти ранжування. Вибір підстави для ранжування. Ранжування 

как вимірювальна процедура та елемент аналізу. Пряме ранжування. 
Метод парних порівнянь Л. Терстоуна. Властивість транзитивності. 
Порівняння двох моделей ранжування (пряме ранжування і метод 
парних порівнянь). 

Література [10–14; 16; 18; 26; 28; 29; 44; 52]

Змістовий модуль ііі. Проективні методи в соціології

Тема 7. Проективні методи в соціології
Психосемантичний метод як прийом вимірювання і як прийом 

аналізу. Семантичний диференціал Ч. Осгуда. Метод незакінчених 
речень як підхід до вивчення соціальних очікувань і соціальних сте-
реотипів. Тест двадцяти “Я” як прийом вивчення самоідентифікації 
особистості.

Література [�–5; 28; 29; �7; �9; 44; 52]

ПиТання  для  самоконТролю

 1. Особливості соціальної реальності як об’єкта емпіричного вив-
чення. 

 2. Етапи реалізації емпіричного соціологічного дослідження. 
 �. Особливості етапів соціологічного дослідження: формулювання 

понять, побудова схеми показників, техніка вимірювання. 
 4. Фактори, що забезпечують валідність висновку в соціології. 
 5. Принцип операціоналізму. 
 6. Надійність вимірювання як критерій якості соціологічної інфор-

мації. 
 7. Властивості соціальних об’єктів та їх прояви. 
 8. Вимірювані властивості соціальних об’єктів (атрибути).
 9. Якісні та кількісні атрибути соціальних об’єктів.
 10. Поняття соціального показника.
 11. Індикатор як кількісний вираз показника.
 12. Поняття вимірювання.
 1�. Вимірювання як шкалювання.
 14. Зміщення вимірювання.
 15. Зв’язок вимірювання з аналітичними процедурами.
 16. Поняття шкали.
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 17. Типологія шкал в соціології.
 18. Номінальні, порядкові та метричні шкали: порівняльна характе-

ристика.
 19. Поняття номінальної шкали.
 20. Поняття порядкової шкали.
 21. Поняття метричної шкали.
 22. Псевдометричність соціологічних шкал.
 2�. Поняття рівня вимірювання.
 24. Статистичні критерії, що використовуються для шкал різного 

рівня.
 25. Співвідношення понять: показник, індикатор, ознака, змінна.
 26. Сцієнтистська та гуманістична концепції (я) соціальних вимірю-

вань.
 27. Створення моделі досліджуваного об’єкта як початковий етап 

вимірювання.
 28. Емпірична операціоналізація понять.
 29. Сутність соціальних показників.
 �0. Обґрунтування соціальних показників.
 �1. Проблема невідповідності вимірювальних операцій змісту понят-

тя.
 �2. Логічна структура соціального показника: одиниця аналізу, змін-

на, конкретне значення.
 ��. Класифікація соціальних показників. 
 �4. Поняття сингулярних і сукупних показників. 
 �5. Специфіка сингулярних показників (абсолютні, відносні, порів-

няльні та контекстуальні). 
 �6. Особливості сукупних показників (аналітичні, структурні, гло-

бальні). 
 �7. Шкала оцінок Лайкерта. 
 �8. Метод інтервалів, які здаються рівними. Шкала Л. Терстоуна. 
 �9. Шкала соціальної дистанції Е. Богардуса. 
 40. Шкалограмний аналіз Л. Гуттмана. 
 41. Схожість і відмінність шкал Лайкерта і Терстоуна. 
 42. Схожість і відмінність шкал Богардуса і Гуттмана.  
 4�. Процедури ранжування в соціології.
 44. Об’єкти ранжування. Вибір підстави для ранжування. 
 45. Ранжування як вимірювальна процедура і елемент аналізу.
 46. Пряме ранжування. 
 47. Метод парних порівнянь Л. Терстоуна. 
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 48. Властивість транзитивності. 
 49. Порівняння двох моделей ранжування (пряме ранжування і ме-

тод парних порівнянь). 
 50. Психосемантичний метод як прийом вимірювання і як прийом 

аналізу. 
 51. Семантичний диференціал Ч. Осгуда. 
 52. Метод незакінчених порівнянь як підхід до вивчення соціальних 

очікувань та соціальних стереотипів.
 5�. Тест двадцяти “Я” як прийом вивчення самоідентифікації особис-

тості.
 54. Поняття надійності вимірювання.
 55. Обґрунтованість, стійкість і правильність вимірювання як скла-

дові надійності інструмента вимірювання.
 56. Поняття обґрунтованності вимірювання.
 57. Засоби перевірки надійності шкали за критерієм обґрунтован-

ності.
 58. Метод суддів як засіб підвищення обґрунтованності шкали.
 59. Побудова сукупного показника (індексу) як засіб підвищення об-

грунтованності шкали.
 60. Техніки підвищення стійкості шкали.
 61. Повторне вимірювання із вирахуванням похибки вимірювання 

як засіб підвищення стійкості шкали.
 62. Поняття міри повної стійкості шкали.
 6�. Показник відносної стійкості шкали.
 64. Співвідношення показника відносної стійкості шкали та міри 

повної стійкості шкали.
 65. Абсолютна та відносна похибки вимірювання.
 66. Поняття внутрішньої та зовнішньої валідності.
 67. Поняття чутливості шкали.
 68. Співвідношення чутливості та дрібності шкали.
 69. Поняття точності шкали.
 70. Поняття правильності шкали.
 71. Правильність вимірювання соціальних феноменів.
 72. Поняття систематичних похибок вимірювання.
 7�. Виявлення робочої частини шкали як засіб перевірки шкали на 

точність і правильність.
 74. Скошеність даних шкали.
 75. Виявлення робочої частини шкали як техніка підвищення її пра-

вильності та точності.
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 76. Вибір оптимальної шкали серед кількох. 
 77. Випробування кількох шкал різної дрібності із розрахуванням 

абсолютної похибки для кожної із шкал та порівняння відносних 
похибок.

 78. Розрахування абсолютної похибки для кожної із шкал та порів-
няння їх відносних похибок як техніка підвищення точності 
вимірювання.

 79. Техніки мінімізації відносної похибки шкали.
 80. Співвідношення якості результатів дослідження та якості вимірю-

вання.
 81. Співвідношення і взаємозв’язок вимірювання та аналізу у соціо-

логії.
 82. Співвідношення точності та стійкості шкали. 
 8�. Використання індексів для підвищення якості вимірювання в со-

ціології.
 84. Специфіка застосування індексів в соціології. 
 85. Поняття пілотного дослідження.
 86. Способи перевірки первинного вимірювання на надійність.
 87. Техніки підвищення обґрунтованості шкали.
 88. Контроль стійкості шкали.
 89. Забезпечення точності й правильності інструментарію дослід-

ження.
 90. Одно- і багатовимірне шкалюваня. 

Теми  конТрольних  робіТ

 1. Особливості соціальної реальності як об’єкта емпіричного вив-
чення. 

 2. Фактори, що забезпечують валідність висновку в соціології. 
 �. Принцип операціоналізму. 
 4. Надійність вимірювання як критерій якості соціологічної інфор-

мації. 
 5. Властивості соціальних об’єктів та їх прояви. 
 6. Вимірювані властивості соціальних об’єктів (атрибути).
 7. Якісні та кількісні атрибути соціальних об’єктів.
 8. Поняття соціального показника.
 9. Індикатор як кількісний вираз показника.
 10. Поняття вимірювання. Зв’язок вимірювання з аналітичними 

процедурами.
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 11. Поняття шкали.
 12. Типологія шкал в соціології.
 1�. Поняття рівня вимірювання.
 14. Створення моделі досліджуваного об’єкта як початковий етап 

вимірювання.
 15. Шкала оцінок Лайкерта. 
 16. Метод інтервалів, які здаються рівними. Шкала Л. Терстоуна. 

Схожість та відмінність шкал Лайкерта і Терстоуна. 
 17. Шкала соціальної дистанції Е. Богардуса. 
 18. Шкалограмний аналіз Л. Гуттмана. Схожість та відмінність шкал 

Богардуса і Гшуттмана.  
 19. Процедури ранжування в соціології.
 20. Об’єкти ранжування. Вибір підстави ранжування. 
 21. Ранжування як вимірювальна процедура і елемент аналізу.
 22. Метод парних порівнянь Л. Терстоуна. 
 2�. Порівняння двох моделей ранжування (пряме ранжування і ме-

тод парних порівнянь). 
 24. Семантичний диференціал Ч. Осгуда. 
 25. Поняття надійності вимірювання.
 26. Обґрунтованість, стійкість і правильність вимірювання як скла-

дові надійності інструмента вимірювання.
 27. Способи перевірки первинного вимірювання на надійність.
 28. Техніка підвищення обґрунтованості шкали.
 29. Контроль стійкості шкали.
 �0. Одно- і багатовимірне шкалюваня. 
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