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Пояснювальна  заПиска

Навчальна дисципліна “Аналіз даних в соціології” є завершаль-
ною частиною у комплексі дисциплін з емпіричної соціології. Це 
передбачає попереднє ознайомлення студентів із такими дисциплі-
нами, як “Методологія та методи соціологічних досліджень”, “Теорія 
вимірів у соціології”, “Теорія ймовірностей і математичної статисти-
ки”, “Математично-статистичні методи в соціології”, що є базовими 
для цього курсу. 

Мета курсу — дати слухачам знання щодо методів аналізу даних 
у кількісних та якісних соціологічних дослідженнях, етапів і технік 
аналітичного процесу, а також правильного представлення отрима-
них результатів. 

Пропонований курс передбачає також формування практичних 
навичок з аналізу даних соціологічного дослідження за допомогою 
статистичного пакета SPSS та складання на його підставі аналітич-
них звітів. 

Для контролю і самоконтролю якості засвоєння матеріалу курсу 
навчальна програма містить варіанти контрольних завдань, а також 
перелік контрольних питань. 

ТЕМаТиЧниЙ  План 
дисципліни 

“аналІз  ДаниХ  в  соЦІолоГІЇ” 

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми 

1 2

змістовий модуль і. Аналіз даних кількісного 
соціологічного дослідження: аналіз одно- і двовимірних 
розподілів

1 Аналіз даних кількісного соціологічного дослідження: 
значення, завдання, структура 

2 Вимірювання й аналіз одновимірних розподілів 

� Статистичний висновок: перевірка гіпотез 

4 Аналіз двовимірних розподілів. Кореляції 
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1 2

змістовий модуль іі. Аналіз даних кількісного 
соціологічного дослідження: багатовимірний аналіз

5 Методи багатовимірної статистики: регресійний аналіз 

6 Методи багатовимірної статистики: дискримінантний аналіз 

7 Методи багатовимірної статистики: факторний аналіз 

8 Методи багатовимірної статистики: кластерний аналіз 

змістовий модуль ііі. Аналіз даних якісного 
соціологічного дослідження

9 Аналіз даних якісного соціологічного дослідження: 
значення, завдання, структура 

змістовий модуль іV. Презентація результатів якісних 
і кількісних досліджень

10 Підготовка звіту про результати дослідження 

Разом годин: 108

зМІсТ 
дисципліни 

“аналІз  ДаниХ  в  соЦІолоГІЇ” 

змістовий модуль і.  Аналіз даних кількісного соціологічного 
дослідження: аналіз одно- і двовимірних 
розподілів

Тема 1. аналіз даних кількісного соціологічного дослідження: 
значення, завдання, структура

Аналіз даних у кількісному соціологічному дослідженні. Загаль-
ні принципи “жорсткого” аналізу емпіричних даних. Головні етапи 
підготовки даних до аналізу. Специфіка кодування та введення да-
них дослідження. Процедури очищення даних (логічне очищення, 
аналіз екстремальних значень, робота із пропущеними відповідями). 
Статистичне коригування даних соціологічного дослідження. Про-
цедура зважування. Перевизначення змінних і перетворення шкали 
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вимірювання як різновиди статистичного коригування даних. Вибір 
стратегії аналізу даних. 

Література [2; 4; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 21; 25; 26; �5–�8; 41–4�; 47]

Тема 2. вимірювання й аналіз одновимірних розподілів 

Особливості вимірювання в соціології. Класифікація соціальних 
ознак за рівнем вимірювання. Типи шкал. Номінальні, порядкові та 
метричні шкали. Поняття варіаційного ряду. Статистики, пов’язані з 
розподілом частот (описові статистики). Міри центральної тенденції: 
мода, медіана, середнє. Міри варіації: розмах варіації, середньоквад-
ратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Показники фор-
ми розподілу варіаційного ряду (асиметрія й ексцес). Поняття нор-
мального розподілу. Прийоми наочного представлення одновимірних 
розподілів. 

Література [2–4; 7–10; 12; 14; 15; 18; 19; 21; 24–28; �2; �5–�8; 
41–4�; 45; 47]

Тема 3. статистичний висновок: перевірка гіпотез

Поняття статистичної перевірки гіпотез. Етапи перевірки гіпоте-
зи. Поняття нульової й альтернативної гіпотез. Критерії вибору ста-
тистичного критерію для перевірки гіпотези. Поняття помилок I і II 
роду. Вибір рівня значимості. Основні типи перевірки гіпотез: пере-
вірка зв’язку і перевірка розбіжностей. Загальна характеристика пе-
ревірки розбіжностей розподілів, середніх і часток. 

Література [2–4; 7–10; 12; 14; 15; 18; 19; 21; 2�; 24–28; �2; �5–�8; 
41–4�; 45; 47]

Тема 4. аналіз двовимірних розподілів. кореляції

Створення і графічне представлення таблиць зіставності ознак. 
Пошук взаємозв’язку між змінними. Характеристики залежності між 
змінними: сила, спрямованість, лінійність зв’язку. Поняття функціо-
нальної та кореляційної залежності. Функціональна та кореляційна 
залежність і причинно-наслідкові зв’язки. Статистичні критерії для 
таблиць зіставності. Тест χ2. Коефіцієнт кореляції Пірсона. 

Міри зв’язку для номінальних змінних (коефіцієнти асоціації та 
контингенції для таблиць 2×2, V-Крамера, лямбда, коефіцієнт ранго-
вої кореляції Спірмена). 
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Міри зв’язку для порядкових змінних (коефіцієнт рангової коре-
ляції Кендела, Гамма, коефіцієнт Сомерса). 

Перевірка гіпотез стосовно розбіжностей. Параметричні методи 
перевірки гіпотез. Статистичні тести для двох залежних і двох неза-
лежних вибірок (тест Ст’юдента, Т-тест). Порівняння більш як двох 
незалежних вибірок. Поняття дисперсійного аналізу. Непараметричні 
методи перевірки гіпотез. Тести Манна-Вітні та Колмогорова-Смир-
нова для двох незалежних вибірок. 

Література [2–4; 7–10; 12; 14; 15; 18; 19; 21; 24–28; �2; �5–�8; 
41–4�; 45; 47]

змістовий модуль іі. Аналіз даних кількісного соціологічного 
дослідження: багатовимірний аналіз

Тема 5. Методи багатовимірної статистики: регресійний 
аналіз 

Загальна характеристика багатовимірних методів аналізу даних у 
соціології. Регресійний аналіз: сутність, царина застосування. Проста 
лінійна регресія. Визначення параметрів рівняння регресії. Статисти-
ки, пов’язані з простою лінійною регресією (коефіцієнт детермінації, 
коефіцієнт регресії тощо). Множинна лінійна регресія. Визначення 
параметрів моделі множинної регресії. Статистики, пов’язані з мно-
жинною регресією (скоригований коефіцієнт множинної детерміна-
ції, коефіцієнт множинної детермінації, частковий коефіцієнт рег-
ресії, залишок тощо). Інтерпретація результатів регресійного аналізу. 

Література [2–4; 8–12; 14; 18–21; 26–28; 41–4�; 45; 47]

Тема 6. Методи багатовимірної статистики: 
дискримінантний аналіз

Дискримінантний аналіз: сутність і царина застосування. Зв’язок 
дискримінантного аналізу із регресійним і дисперсійним аналізом. 
Поняття дискримінантної функції. Статистики, пов’язані з дискримі-
нантним аналізом (коефіцієнти дискримінантної функції, власне зна-
чення, F-статистика та її значимість, коефіцієнт Вілкса). Інтерпрета-
ція даних дисперсійного аналізу. 

Література [2–4; 8–12; 14; 18–21; 26–28; 41–45; 47]
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Тема 7. Методи багатовимірної статистики: факторний 
аналіз

Факторний аналіз: основні принципи й царина застосування. 
Факторний аналіз як метод редукції та метод класифікації даних. 
Етапи реалізації факторного аналізу. Порівняння методу головних 
компонент і методу загальних чинників. Поняття фактора і фактор-
ного навантаження. Визначення кількості факторів. Задача обертан-
ня факторів: методи обертання та їх характеристики (ортогональ-
не обертання, метод варімакс, косокутне обертання). Статистики, 
пов’язані із факторним аналізом (факторні навантаження, значення 
фактора, відсоток дисперсії, власне значення, залишки тощо). Інтер-
претація даних факторного аналізу. 

Література [2–4; 5; 8–12; 14; 17–21; 26–28; 41–47]

Тема 8. Методи багатовимірної статистики: кластерний 
аналіз 

Кластерний аналіз: основні принципи й царина застосування. 
Етапи реалізації кластерного аналізу. Поняття міри відстані між 
об’єктами. Вибір способу вимірювання відстані. Поняття методу 
кластеризації. Порівняння методів ієрархічної та неієрархічної клас-
теризації. Поняття кластера. Визначення кількості кластерів. Статис-
тики, пов’язані із кластерним аналізом (план агломерації, кластерний 
центроїд, кластерний центр, відстань між кластерними центрами 
тощо). Інтерпретація даних кластерного аналізу. 

Література [2–4; 8–14; 16; 18–21; 26–28; 41–45; 47]

змістовий модуль ііі. Аналіз даних якісного соціологічного 
дослідження

Тема 9. аналіз даних якісного соціологічного дослідження: 
значення, завдання, структура

Аналіз даних у якісному соціологічному дослідженні. Специфіка 
“м’якого” аналізу даних. Головні етапи підготовки даних до аналізу. 
Етапи аналізу даних якісного дослідження. Специфіка “щільного” 
опису даних. Основні вимоги до якісного опису (первинного аналізу) 
даних. Первинна класифікація даних, правила класифікації. Понят-
тя кластеризації номінальних класифікацій. Аналітична індукція як 
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головний метод аналізу якісних даних. Особливості аналітичної ін-
дукції. Помилки і труднощі під час якісного аналізу. 

Література [4; 6; 10; 18; 22; 29–�2; �9; 47]

змістовий модуль іV.  Презентація результатів якісних 
і кількісних досліджень

Тема 10.  Підготовка звіту про результати дослідження 

Основні вимоги до аналітичного звіту. Структура звіту. Логіка 
аналізу і логіка подання даних. Подання числової й статистичної 
інформації. Різновиди графічного подання даних. Критерії вибору 
типу графіків. Співвідношення і подання дескриптивної (описової) й 
інтерпретативної (пояснювальної) інформації. 

Література [2; �; 10; �7; 47]

ПиТання  Для  саМоконТролю

 1. Аналіз даних у кількісному соціологічному дослідженні. 
 2. Загальні принципи “жорсткого” аналізу емпіричних даних. 
 �. Основні етапи підготовки даних до аналізу. 
 4. Особливості кодування і введення даних кількісного досліджен-

ня. 
 5. Процедури очищення даних (логічне очищення, аналіз екстре-

мальних значень, робота із пропущеними відповідями). 
 6. Статистичне коригування даних соціологічного дослідження. 
 7. Процедура зважування даних. 
 8. Перевизначення змінних і перетворення шкали вимірювання як 

різновиди статистичного коригування даних. 
 9. Вибір стратегії аналізу даних. 
 10. Особливості вимірювання в соціології. 
 11. Класифікація соціальних ознак за рівнем вимірювання. 
 12. Типи шкал. Номінальні, порядкові та метричні шкали. 
 1�. Поняття варіаційного ряду. 
 14. Статистики, пов’язані із розподілом частот (описові статистики). 
 15. Міри центральної тенденції: мода, медіана, середнє. 
 16. Міри варіації: розмах варіації, середньоквадратичне відхилення, 

дисперсія, коефіцієнт варіації. 
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 17. Показники форми розподілу варіаційного ряду (асиметрія й екс-
цес). 

 18. Поняття нормального розподілу. 
 19. Прийоми наочного подання одновимірних розподілів. 
 20. Поняття статистичної перевірки гіпотез. 
 21. Етапи статистичної перевірки гіпотези. 
 22. Поняття нульової й альтернативної гіпотези. 
 2�. Критерії вибору статистичного критерію для перевірки гіпотези. 
 24. Поняття помилок I і II роду. Вибір рівня значимості. 
 25. Основні типи перевірки гіпотез: перевірка зв’язку і перевірка роз-

біжностей. 
 26. Загальна характеристика перевірки розбіжностей розподілів, се-

редніх і часток. 
 27. Створення і графічне представлення таблиць зіставності ознак. 
 28. Пошук взаємозв’язку між змінними. 
 29. Характеристики залежності між змінними: сила, спрямованість, 

лінійність зв’язку. 
 �0. Поняття функціональної та кореляційної залежності. 
 �1. Функціональна та кореляційна залежність і причинно-наслідкові 

зв’язки. 
 �2. Статистичні критерії для таблиць зіставності. 
 ��. Критерій χ2. Коефіцієнт кореляції Пірсона. 
 �4. Міри зв’язку для номінальних змінних (коефіцієнти асоціації та 

контингенції для таблиць 2×2, V-Крамера, лямбда, коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена). 

 �5. Міри зв’язку для порядкових змінних (коефіцієнт рангової коре-
ляції Кендела, Гамма, коефіцієнт Сомерса). 

 �6. Перевірка гіпотез стосовно розбіжностей. 
 �7. Параметричні методи перевірки гіпотез. Статистичні тести 

для двох залежних і двох незалежних вибірок (тест Ст’юдента, 
Т-тест). 

 �8. Порівняння більш як двох незалежних вибірок. 
 �9. Поняття дисперсійного аналізу. 
 40. Непараметричні методи перевірки гіпотез. Тести Манна-Вітні та 

Колмогорова-Смирнова для двох незалежних вибірок. 
 41. Загальна характеристика багатовимірних методів аналізу даних у 

соціології. 
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 42. Пізнавальні можливості регресійного, дискримінантного, фак-
торного і кластерного аналізу. 

 4�. Регресійний аналіз: сутність, царина застосування. 
 44. Проста лінійна регресія. 
 45. Визначення параметрів рівняння регресії. 
 46. Статистики, пов’язані із простою лінійною регресією (коефіцієнт 

детермінації, коефіцієнт регресії тощо). 
 47. Множинна лінійна регресія. 
 48. Визначення параметрів моделі множинної регресії. 
 49. Статистики, пов’язані із множинною регресією (скоригований 

коефіцієнт множинної детермінації, коефіцієнт множинної детер-
мінації, частковий коефіцієнт регресії, залишок тощо). 

 50. Інтерпретація результатів регресійного аналізу. 
 51. Дискримінантний аналіз: сутність і царина застосування. 
 52. Зв’язок дискримінантного аналізу із регресійним і дисперсійним 

аналізом. 
 5�. Поняття дискримінантної функції. 
 54. Статистики, пов’язані із дискримінантним аналізом (коефіцієнти 

дискримінантної функції, власне значення, F-статистика та її зна-
чимість, коефіцієнт Вілкса). 

 55. Інтерпретація даних дисперсійного аналізу. 
 56. Факторний аналіз: головні принципи й царина застосування. 
 57. Факторний аналіз як метод редукції та метод класифікації да-

них. 
 58. Етапи реалізації факторного аналізу. 
 59. Порівняння методу головних компонент і методу загальних фак-

торів. 
 60. Поняття фактора і факторного навантаження. Визначення кіль-

кості факторів. 
 61. Задача обертання факторів: методи обертання та їх характеристи-

ки (ортогональне обертання, метод варімакс, косокутне обертан-
ня). 

 62. Статистики, пов’язані із факторним аналізом (факторні наван-
таження, значення фактора, відсоток дисперсії, власне значення, 
залишки тощо). 

 6�. Інтерпретація даних факторного аналізу. 
 64. Кластерний аналіз: основні принципи й царина застосування. 
 65. Етапи реалізації кластерного аналізу. 
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 66. Поняття міри відстані між об’єктами у кластерному аналізі. 
 67. Вибір способу вимірювання відстані між об’єктами у кластерно-

му аналізі. 
 68. Поняття методу кластеризації у кластерному аналізі. 
 69. Порівняння методів ієрархічної та неієрархічної кластеризації. 
 70. Поняття кластера. Визначення кількості кластерів. 
 71. Статистики, пов’язані із кластерним аналізом (план агломерації, 

кластерний центроїд, кластерний центр, відстань між кластерни-
ми центрами тощо). 

 72. Інтерпретація даних кластерного аналізу.  
 7�. Аналіз даних у якісному соціологічному дослідженні. 
 74. Специфіка “м’якого” аналізу даних. 
 75. Основні етапи підготовки даних до аналізу. 
 76. Етапи аналізу даних якісного дослідження. 
 77. Специфіка “щільного” опису даних. 
 78. Основні вимоги до якісного опису (первинного аналізу) даних. 
 79. Первинна класифікація даних, правила класифікації. 
 80. Поняття кластеризації номінальних класифікацій. 
 81. Аналітична індукція як головний метод аналізу якісних даних. 
 82. Особливості аналітичної індукції. 
 8�. Помилки і труднощі під час якісного аналізу.  
 84. Головні вимоги до аналітичного звіту. 
 85. Вимоги до структури аналітичного звіту. 
 86. Логіка аналізу і логіка подання даних. 
 87. Подання числової та статистичної інформації. 
 88. Різновиди графічного подання даних. 
 89. Критерії вибору типу графіків для подання даних у звіті. 
 90. Співвідношення і подання дескриптивної (описової) й інтерпре-

тативної (пояснювальної) інформації. 

ТЕМи  конТрольниХ  роБІТ

 1. Аналіз даних у кількісному соціологічному дослідженні. 
 2. Особливості кодування і введення даних кількісного досліджен-

ня. 
 �. Класифікація соціальних ознак за рівнем вимірювання. 
 4. Поняття варіаційного ряду. 
 5. Статистики, пов’язані із розподілом частот (описові статистики). 
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 6. Міри центральної тенденції: мода, медіана, середнє. 
 7. Міри варіації: розмах варіації, середньоквадратичне відхилення, 

дисперсія, коефіцієнт варіації. 
 8. Основні типи перевірки гіпотез: перевірка зв’язку, перевірка роз-

біжностей. 
 9. Пошук взаємозв’язку між змінними. 
 10. Характеристики залежності між змінними: сила, спрямованість, 

лінійність зв’язку. 
 11. Статистичні критерії для таблиць зіставності. 
 12. Критерій χ2. Коефіцієнт кореляції Пірсона. 
 1�. Поняття дисперсійного аналізу. 
 14. Регресійний аналіз: сутність, царина застосування. 
 15. Інтерпретація результатів регресійного аналізу. 
 16. Дискримінантний аналіз: сутність і царина застосування. 
 17. Зв’язок дискримінантного аналізу із регресійним і дисперсійним 

аналізом. 
 18. Інтерпретація даних дисперсійного аналізу. 
 19. Факторний аналіз: головні принципи й царина застосування. 
 20. Інтерпретація даних факторного аналізу. 
 21. Кластерний аналіз: основні принципи й царина застосування. 
 22. Інтерпретація даних кластерного аналізу.  
 2�. Аналіз даних у якісному соціологічному дослідженні. 
 24. Первинна класифікація даних, правила класифікації. 
 25. Поняття кластеризації номінальних класифікацій. 
 26. Аналітична індукція як головний метод аналізу якісних даних. 
 27. Помилки і труднощі під час якісного аналізу.  
 28. Головні вимоги до аналітичного звіту. 
 29. Логіка аналізу і логіка подання даних. 
 �0. Співвідношення і подання дескриптивної (описової) й інтерпре-

тативної (пояснювальної) інформації. 
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