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ОПП 1.2.17. Соціальний моніторинг та статистика 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціальний моніторинг та статистика» 

є теоретичні концепції соціального моніторингу, практичні навички проведення досліджень 

масових соціальних явищ і процесів, виявлення тенденцій та закономірностей їх 

формування. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальний моніторинг та 

статистика» є засвоєння методів та прийомів соціального моніторингу і статистичних 

досліджень соціальних явищ і процесів. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Соціальний моніторинг 

та статистика» є формування наукового світогляду щодо розкриття соціальних явищ і 

процесів, розвинути вміння використовувати категоріальний апарат соціології та статистики, 

їх теоретичні та концептуальні напрацювання та методи дослідження при вирішенні 

аналітичних задач. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти має 

бути сформовані наступні елементи компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 02. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

застосування інформаційних і комунікаційних технологій.  

Спеціальні (фахові) компетенції: 

СК 03. Вільне володіння базовим категоріально-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

СК 05. Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу 

владно-політичних відносин, політичних інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту.  

СК 07. Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи 

для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівнях 

СК 08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію 

прикладного аналізу.  

Програмні результати навчання: 

ПР 05. Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, 

обробки та презентації інформації. 

ПР 06. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

ПР 15. Розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Методологічні засади соціальних та статистичних досліджень 

Суспільство як соціальна система. Джерела інформації про соціальне життя 

суспільства. Сутність спостереження та моніторингу. Об’єкт, предмет і суб’єкти соціальних 

та статистичних досліджень. Мета і завдання соціального моніторингу та соціальної 

статистики. 

Поняття статистики. Галузі статистичної науки. Місце соціальної статистики в 

системі наук. Організація єдиної системи обліку та статистики в Україні. Нормативно-

інструктивна база проведення статистичних досліджень в Україні. Форми державних 

спостережень. Ознайомлення із сайтом Державної служби статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

Основні поняття статистичних досліджень: статистична сукупність, одиниці 

сукупності, ознака, варіанти, частоти, статистична закономірність. 

Вимоги до проведення статистичних досліджень у соціальній сфері. Методологія 

соціальних статистичних досліджень. Можливості використання статистичних методів в 

роботі фахівця з політології. 

Тема 2. Організація і проведення соціального моніторингового дослідження 



Сутність соціального моніторингу. Соціальні процеси, соціальні проблеми як об’єкт 

моніторингу – періодичної діагностики на основі системи визначених індикаторів. Принципи 

проведення наукового дослідження.  Пізнавальна, прогностична, соціоінженерна, 

інформаційно-аналітична, аксіологічна функції соціальних досліджень. Моніторинг макро-, 

мезо- та мікросоціальних процесів. Основні форми соціального моніторингу: статистичний, 

соціологічний, соціально-психологічний, психологічний, медичний, педагогічний. 

Соціальний моніторинг як систематична форма діагностики соціальних процесів і соціальних 

проблем і консультування щодо їх вирішення. Соціальний моніторинг як інформаційно-

аналітична основа організаційного, інституційного контролю в процесі прийняття 

управлінських рішень.  

Суб’єкт соціального моніторингу як професійний виконавець організації та 

проведення пролонгованого дослідження соціальних процесів і проблем. Інституціональні, 

групові та індивідуальні суб’єкти проведення соціальних моніторингових досліджень. 

Державні установи, соціальні служби, громадські приватні організації як суб’єкти 

соціального моніторингу у сфері соціальної політики та соціальної роботи. Провідні наукові 

центри й організації соціальних моніторингових досліджень в Україні та за кордоном.  

Основні елементи статистичного соціального дослідження. Етапи статистичних 

досліджень: підготовка до проведення дослідження,  статистичне спостереження; зведення, 

класифікація і групування даних спостереження; аналіз одержаних результатів і 

формулювання висновків. Створення бази даних моніторингового дослідження. 

Гіпотези дослідження. Масштабування – конструкція шкали для вимірювання 

досліджуваних ознак. Теоретична, емпірична та операціональна інтерпретація даних. 

Помилки статистичного соціального спостереження (реєстрації та репрезентативності, 

випадкові та систематичні). Способи логічного та арифметичного  контролю наявності 

помилок. 

Тема 3. Складання робочих документів статистичного спостереження соціальних явищ 

і процесів 

Програма спостереження. Робочий план спостереження. Носії первинної інформації. 

Допоміжні документи статистичного спостереження. 

Правила складання анкет. Респонденти. Анкетери, інтерв’юери. Складові частини 

анкети. Класифікація питань, які використовуються в анкетах. Способи постановки питань. 

Запитання про факти свідомості, поведінки, знання, особистість респондента. Основні та 

неосновні (контактні, контрольні, буферні, запитання-фільтри, запитання, що наводять на 

думку) запитання. Відкриті, закриті та напівзакриті питання. Прямі та опосередковані 

питання. Логічний контроль і апробація складеної анкети.  

Статистична звітність: види, реквізити, порядок складання та подачі статистичної 

звітності. Табель форм статистичної звітності.  

Тема 4. Проведення статистичного дослідження соціальних явищ і процесів 

Методи збору даних при дослідженні соціальних явищ.  

Спостереження – поняття, переваги і недоліки. Види спостережень. Способи 

отримання даних під час спостереження. 

Експеримент як метод соціального дослідження. Класифікація видів експерименту. 

Види опитування: анкетування, інтерв’ю, експертна оцінка. Принципи проведення 

опитування. Способи розповсюдження анкет. Класифікація видів інтерв’ю. Завдання 

інтерв’юера. Ситуація інтерв’ю, її складові. Правила проведення інтерв’ю. Проведення 

анкетування, зведення та класифікація його результатів. Види анкетного опитування. 

Панельне опитування. Телефонне опитування. Комп’ютеризоване інтерв’ю. Експертна 

оцінка. 

Аналіз документів як методи збору даних про соціальні явища та процеси. Контент-

аналіз. 

Попередня підготовка зібраних в ході дослідження даних до аналізу: перевірка, 

систематизація, обробка, підсумовування даних. 



Тема 5. Зведення та групування статистичних даних спостереження 

Сутність статистичного зведення. Статистичне групування, його суть і види. 

Типологічне, структурне та аналітичне групування. Просте і комбінаційне групування. 

Статистичні ряди розподілу. Атрибутивні ряди. Ранжировані ряди. Варіаційні ряди 

(дискретні та інтервальні). 

Послідовність побудови інтервального ряду розподілу. Визначення кількості груп. 

Визначення величини інтервалу. Групування малих сукупностей. Центральна тенденція ряду 

розподілу. Концентрація як характеристика варіаційного ряду розподілу. 

Представлення даних у формі статистичних таблиць. Види статистичних таблиць. 

Основні правила оформлення таблиць. 

Використання комп’ютерних програм для обробки статистичних даних. Можливості 

редактора Excel в аналізі статистичних сукупностей. Застосування програми Analis в аналізі 

рядів розподілу. 

Тема 6. Узагальнюючі статистичні показники 

Поняття та види статистичних показників.  Класифікація статистичних показників. 

Абсолютні та відносні показники. Види відносних показників.  

Система показників у соціальній статистиці. Сутність соціальних показників. 

Властивості соціальних показників. 

Середні показники. Об’ємні середні величини (середня арифметична, середня 

гармонійна, середня геометрична, середня хронологічна тощо). Структурні середні 

показники (мода, медіана). 

Поняття варіації ознак. Показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне 

відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації. 

Тема 7. Вибіркові дослідження соціальних явищ і процесів 
Суцільні та несуцільні дослідження. Види несуцільних досліджень (вибіркове, 

монографічне, основного масиву тощо). Переваги та недоліки вибіркового дослідження. 

Етапи вибіркового дослідження. 

Генеральна та вибіркова сукупності. Репрезентативність. Теорія імовірності як 

теоретична основа вибіркового методу. Повторна та без повторна схема відбору. Способи 

відбору одиниць до вибіркової сукупності: випадковий, цілеспрямований, механічний, 

серійний (кластерний), багатоступеневий (комбінований), типовий, метод квот, стихійної 

вибірки, метод «снігового клубка» та ін. Принципи й етапи формування вибірок для 

проведення вибіркових обстежень населення.  

Помилки вибіркового спостереження. Середня та гранична помилки вибірки. 

Визначення необхідної чисельності вибірки. Поширення вибіркових даних на генеральну 

сукупність. 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 
Факторні та результативні ознаки. Однофакторний та багатофакторний (множинний) 

зв'язок між показниками. Прямий та обернений зв'язок між показниками. Функціональний та 

стохастичний зв'язок. Кореляційний зв’язок (прямо ліній та криволінійний). 

Аналітичне групування. Основні класифікації і групування у соціальній статистиці. 

Види групувань у соціальній статистиці.  

Дисперсійний аналіз. Основні завдання дисперсійного аналізу; алгоритм 

однофакторного дисперсійного аналізу; алгоритм двофакторного дисперсійного аналізу. 

Кореляційно-регресійний аналіз. Основні завдання кореляційно-регресійного аналізу; етапи 

проведення кореляційно-регресійного аналізу; економічна інтерпретація розрахованих 

статистичних характеристик. 

Біваріантний аналіз (χ²-тест).  

Індексний метод. Індекси, техніка їх обчислення та економічний зміст. Індивідуальні 

та загальні індекси. Індексована величина. Елімінована величина. База порівняння. Середні 

арифметичні та гармонійні індекси. Система індексів для характеристики динаміки 

складного явища. Значення індексів в аналізі соціально-економічних явищ. Агрегатний 



індекс як основна форма загального індексу. Взаємозв’язок індексів. Індексні ряди. Індекси 

середніх величин.  

Тема 9. Аналіз динаміки 
Статистичні ряди динаміки, їх види та правила побудови. Види рядів динаміки: 

абсолютних, відносних та середніх величин; одно- та багатовимірні ряди, паралельні, ряди 

взаємопов’язаних величин. Базисні та ланцюгові аналітичні показники ряду динаміки: 

абсолютний приріст, середній абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середній 

темп зростання, абсолютне значення одного проценту приросту. Середні рівні показників 

динамічного ряду. 

Поняття тенденції розвитку. Побудова динамічних рядів – об’єднання попередніх 

результатів дослідження з новими даними. Періодичні звіти про результати дослідження. 

Поповнення бази даних протягом дослідження. Прийоми аналізу рядів динаміки: укрупнення 

періодів; середня ковзна; аналітичне вирівнювання. Характеристика основної тенденції та 

оцінка коливань і сталості. Прийоми обробки динамічних рядів: приведення до однієї 

основи, змикання ряду, екстраполяція, інтерполяція. Вивчення сезонних коливань.  

Тема 10. Предмет і завдання соціальної статистики 

Поняття про соціальну статистику та її предмет. Система соціальних наук та її 

структура. Головні поняття й категорії соціальної статистики. Об’єкти соціальної статистики. 

Завдання соціальної статистики в сучасних умовах. Специфічні завдання соціальної 

статистики як вирішення практичних питань у процесі дослідження соціальних явищ.  

Моніторинг соціальної диференціації (рівня прибутку, якості життя, бідності), 

демографічних і соціальних факторів її прояву. Моніторинг професійної зайнятості та 

безробіття. Медико-санітарний та екологічний моніторинг як основа соціального захисту 

здоров’я людей. Моніторинг ефективності соціальної роботи (роботи різних соціальних 

служб) як результатів реалізації соціальної політики. Моніторинг соціального самопочуття. 

Моніторинг дотримання прав людини. Моніторинг гендерних проблем. Соціальний 

моніторинг у процесі розвитку і вдосконалення соціальної політики сучасного суспільства. 

Науковий та управлінсько-організаційний моніторинг у соціальній сфері: загальне та 

специфічне в підході до різних груп населення як об’єктів соціальної роботи. 

 


