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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ
ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД
СУЧАСНОЮ ЕМПІРИЧНОЮ СОЦІОЛОГІЄЮ

Артем Мирошниченко

В останні роки дослідники дедалі частіше
стикаються з новими викликами під час спроб
проводити оперативні, високоякісні і методично
обґрунтовані опитування населення і спеціальних груп. Однією з головних проблем є, звичайно, постійно зростаюча складність досягнення
та встановлення контакту з респондентами — як
і в усьому світі, в Україні падає response rate традиційних face-to-face опитувань1. Паралельно
зростає складність завдань, які ставлять споживачі інформації (як комерційні, так і академічні)
перед соціологами. Ці обставини, а також необхідність підвищення швидкості збору первинних
даних, зростаючі вимоги до контролю за якістю
збору даних, бажання замовників отримувати результати досліджень у режимі реального
часу, проведення щоденникових опитувань, поява нових об’єктів досліджень, для яких погано
підходять традиційні методи, стимулюють соціологів опановувати нові методи збору даних.
Дедалі частіше такі методи пов’язані з використанням електронних пристроїв для збору та обробки соціологічних даних.
КМІС почав упровадження нових методів
збору первинних даних, а якщо говорити шир1 http://zn.ua/SOCIETY/ostorozhno_padaet_kachestvo_
sotsiologicheskih_dannyh-93462.html Інтерв’ю з генеральним директором КМІС В.І. Паніотто виданню «Дзеркало
Тижня. Україна».

ше, то й нових підходів до організації процесу
дослідження, ще на початку 2000-х років. Перший масштабний проект КМІС, у якому використовувалися електронні засоби для проведення
опитування, був реалізований у 2005–2006 рр.
(мав на меті вивчення довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи для психічного
здоров’я). У ході цього дослідження в м. Києві
було опитано 900 пар респондентів (мати + дитина) із використанням 20 ноутбуків, які дали
змогу застосувати складний інструментарій із
включенням різноманітних медичних і психологічних тестів, та забезпечити підвищені вимоги до якості зібраних даних. Приблизно в цей
же час у КМІС починає регулярну роботу CATIстудія, яка одночасно дає можливість проводити швидкі опитування, репрезентативні для
мешканців міст, і вирішувати проблему зниження response rate у містах.
Останні кілька років стали для КМІС найбільш продуктивними з точки зору впровадження у повсякденну соціологічну практику нових
методів збору даних, починаючи з реалізації в
2009–2010 рр. наймасштабнішого в історії країни міжнародного дослідження дорослого населення щодо споживання тютюнових виробів —
Global Adult Tobacco Survey (GATS), з вибіркою
8000 респондентів, яких було опитано за допомогою 110 кишенькових комп’ютерів (КПК).
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Як і в дослідженні наслідків Чорнобильської
катастрофи застосування КПК допомогло використати складний опитувальний інструментарій із автоматизацією відбору респондентів,
підрахунків необхідних індикаторів, логічних
переходів тощо. Також були забезпечені підвищені вимоги до якості збору даних: вбудований
логічний контроль під час уведення відповідей,
зіставлення відповідей із попередньо введеними даними, неможливість внесення виправлень
після закінчення інтерв’ю тощо.
Водночас стартує інший інноваційний проект, спрямований на дослідження Інтернет-аудиторії України, що збільшується з кожним роком (і, за нашими останніми даними, становить
40% від дорослого населення України2) — проект онлайн-опитувань InPoll (www.inpoll.net), запущений КМІС у грудні 2010 р. спільно з Бюро
статистичного аналізу. Основною метою InPoll
є проведення кількісних і якісних онлайн-досліджень з використанням власного програмного забезпечення InPoll System. Можливості ПО
дають змогу швидко створювати та проводити
проекти різних типів, включаючи панельні дослідження, ролінги, тренінги, глибинні інтерв’ю
та багато іншого. Учасники панелі InPoll рекрутуються оффлайн під час проведення регулярних досліджень КМІС, що є гарантією адекватності онлайн-профілю учасника його реальним
характеристикам. За необхідності (наприклад,
пошук рідкісних цільових груп) панель може
збільшується за рахунок залучення нових ко2 http://news.dt.ua/TECHNOLOGIES/kmis_chislo_internetkoristuvachiv_v_ukrayini_zroslo_do_40-93827.html «КМІС:
Число інтернет-користувачів в Україні зросло до 40%»,
стаття в «Дзеркалі тижня. Україна».
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ристувачів через соціальні мережі й інші Інтернет-ресурси. Реєстрація в панелі можлива тільки за спеціальними запрошеннями. На сьогодні
база онлайн-панелістів КМІС налічує близько
5000 адрес і ми продовжуємо рекрутувати 100–
200 нових учасників щомісяця.
Застосування доступних комп’ютерів, безперечно, зумовило революцію в обробці соціологічних даних. Подібні за значимістю зміни в
процесі збору первинних даних можуть статися
ближчим часом у зв’язку з поширеністю доступних електронних пристроїв, здатних підключатися до інформаційних мереж, та низькою
вартістю зв’язку між такими пристроями. Розуміючи це, а також продовжуючи шукати ефективні розв’язки проблем методичних проблем
соціологічних досліджень, КМІС вирішив докласти зусиль до розроблення й упровадження єдиної системи збору даних за допомогою
mixed-mode досліджень, в ході яких збір даних
може здійснюватися одночасно 3–4 методами:
телефонне інтерв’ю, інтернет-опитування, особисте інтерв’ю за допомогою комп’ютера, телефону або планшета. Саме забезпечення «комфорту» різних груп респондентів, які можуть
вибирати той спосіб комунікації й участі в дослідженні, який їм зручний, може бути одним зі
способів вирішення проблеми падіння response
rate і водночас сприяти підвищенню якості збору даних за рахунок можливостей, які дають
електронні системи. Наразі система перебуває
в режимі експериментально-дослідницької експлуатації і ми сподіваємось, що за півроку зможемо запропонувати її нашим замовникам.
Сьогодні «арсенал» новітніх методів збору
даних КМІС включає традиційне CAPI, CATI, Ін-

Дослідження здоров’я
тернет-панель InPoll, а найближчим часом планується поповнення системою CAPI, адаптованою до використання на мобільних телефонах,
смартфонах, планшетах, а також програмним
рішенням, яке допоможе інтегрувати різні способи збору даних у єдину систему. Проте сама
наявність, нехай і інноваційних методів збору
даних, не дає остаточної відповіді на виклики,
які ставить час. Остаточна відповідь полягатиме в обґрунтованому та перевіреному комбінуванні новітніх методів. Саме методичне забезпечення коректного використання технічних
рішень є другим напрямом, у якому працює
КМІС, щоб відповісти на наростаючу кризу в соціологічній методології, але це, як пишуть брати
Стругацькі, «вже зовсім інша історія»... O
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