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Соціоло го-ста тис тич ний моніто ринґ 
у кон тексті взаємодії соціології і ста тис ти ки: 
по нят тя і струк ту ра

Abstract

Sociological and statistical monitoring as a type of social research gets|receive| an ever
more wide usage in different spheres of public life. The co-operation of sociology and
statistics permits to combine the theoretical and methodological resources of sociology
and statistics as well as empiric data within the process of social cognition. It is put into
effect in methodological form, subject form, research form, informative form, and
organizational form.
The author try to consider in details the concrete sociological and statistical research
within the program “Monitoring and estimation of situation for HIV/AIDS”, being
realized in Republic Byelorussia since 2001 till nowadays. The national system of
monitoring and estimation of situation for HIV/AIDS is aimed to systematic ob -
taining, acquisition, analysis and granting information about measures facing the
situation concerning spread of HIV/AIDS in the country. The program is intended to
get indicators both on direct and latent developing processes in sphere of HIV/AIDS in
respect to different regions and groups of population. Such an approach is conducive
to prognosticate both positive and unfavorable tendencies in this sphere. The im -
portant part of the National system of monitoring and estimation of situation for
HIV/AIDS is a study of the programs of influence efficiency. 

Соціаль ний моніто ринґ як тип соціаль но го досліджен ня на бу ває де далі
більшо го по ши рен ня за сто сов но до різних сфер гро ма дсько го жит тя, дає
змо гу от ри ма ти мо мен таль ну кар ти ну досліджу ва них про цесів і виз на чи ти
ди наміку цих про цесів. Дані, от ри му вані в про цесі досліджен ня, мо жуть
слу гу ва ти для оціню ван ня досліджу ва ної си ту ації й утво рю ють інфор ма -
ційне підґрун тя для при й нят тя управлінських рішень. Інши ми сло ва ми,
моніто ринґ об ов’яз ко во має вклю ча ти аналіз да них та оцінку досліджу ва -
них про цесів і явищ.
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Моніто ринґове досліджен ня ха рак те ри зується ком плек сним підхо дом,
при чо му де далі частіше в про цесі моніто ринґу соціаль них про цесів од но -
час но зби ра ють і соціологічні дані, і дані ста тис ти ки, тоб то відбу вається
інтеґрація соціологічно го і ста тис тич но го знан ня. Останніми ро ка ми спос -
терігається ви раз на по тре ба в об’єднанні та спільно му аналізі да них моніто -
ринґу, от ри му ва них із різних інфор маційних сис тем. У ре зуль таті цьо го
дані ма ють ви со кий рівень порівню ва ності в часі та про сторі.

Взаємодія соціології і ста тис ти ки дає на укові знан ня, ґрун то вані на по -
єднанні те о ре ти ко-ме то до логічних та емпірич них ре сурсів соціології і ста -
тис ти ки. Така взаємодія є не штуч ною те о ре тич ною по бу до вою, вона об’єк -
тив но не обхідна в соціаль но му дослідженні. Поєднан ня соціології і ста тис ти -
ки на рівні емпірич них соціологічних досліджень до по ма гає пе ревірити дос -
товірність ре зуль татів соціологічних досліджень і від по від ність їх об’єктив -
ним по каз ни кам життєдіяль ності суспільства, що їх надає ста тис ти ка. На
рівні ста тис тич них досліджень воно дає змо гу зро зуміти впли ви про цесів, що
відбу ва ють ся в соціумі, об’єктивні ха рак те рис ти ки соціаль них про цесів і
явищ і їхню ди наміку, а та кож дізна ти ся про ре акцію суспільства на зміни
соціаль но-еко номічних па ра метрів. Реалізація ком плек сних соціоло го-ста -
тис тич них досліджень умож лив лює мак си маль но ефек тив не ви ко рис тан ня
як ме то ди ки соціологічних і ста тис тич них до сліджень, так і ве ли чез них ін -
фор маційних ре сурсів обох наук. Усе це сприяє підви щен ню дос товірності
ре зуль татів соціологічно го досліджен ня, з од но го боку, і по глиб лен ню ро -
зуміння чин ників і ди наміки да них ста тис ти ки — з іншо го.

Та ким чи ном, взаємодія соціології і ста тис ти ки — це цілес пря мо ва ний
про цес фор му ван ня ак ту аль но го на уко во го знан ня при вив ченні склад но
струк ту ро ва них, ба га тог ран них, ди намічно зміню ва них соціаль них явищ,
ро зуміння сут ності яких по тре бує пізнан ня їхніх об’єктив них і суб’єктив -
них ас пектів.

На підставі аналізу ста нов лен ня соціології і ста тис ти ки як наук і ди -
наміки їхньо го роз вит ку ав тор про по нує таку струк ту ру взаємодії со -
ціології і ста тис ти ки [докл. див.: 1].

Ме то до логічна фор ма взаємодії відоб ра жає взаємов плив двох наук у
про цесі роз роб лен ня їхніх те о ре тич них за сад, а та кож особ ли вості фор му -
ван ня і функціону ван ня їхньої ба га торівне вої сис те ми, зок ре ма теорій се -
ред ньо го рівня.

Пред мет на фор ма взаємодії ха рак те ри зує співвідно шен ня пред мет -
них ца рин соціології і ста тис ти ки та ди наміку цих співвідно шень на різних
рівнях соціаль но го пізнан ня.

Ме то дич на фор ма охоп лює роз ви ток соціологічних і ста тис тич них ме -
то дик, взаємов плив ме то дич них підходів у соціології і ста тис тиці, а та кож
удос ко на лю ван ня і роз ши рен ня спек тра різно видів ста тис тич но го спос те -
ре жен ня і соціологічних досліджень, ґрун то ва них на поєднанні ме то дик за -
зна че них наук.

Інфор маційна фор ма взаємодії пе ре дба чає фор му ван ня ста тис тич них
інфор маційних сис тем і баз да них, ди наміку роз вит ку й функціону ван ня
інфор маційних ре сурсів двох наук, а та кож праг ма тичні ас пек ти інфор -
маційних ре сурсів соціології і ста тис ти ки.
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Організаційна фор ма відоб ра жає про це си інсти туціоналізації со ціо -
логії і ста тис ти ки як наук, а та кож особ ли вості функціону ван ня органів
 статистики і соціологічних дослідниць ких організацій у меж ах реалізації
спіль них дослідниць ких про ектів [див.: 1].

По вернімося до роз гля ду соціаль но го моніто ринґу. На мій по гляд, у
наш час взаємодія соціології і ста тис ти ки в різно манітних її фор мах на й яс -
кравіше ви яв ляється саме в про цесі реалізації моніто ринґових досліджень.

Моніто ринґове досліджен ня соціаль них сис тем у ком плексі на бу ло по -
ши рен ня саме в останнє де ся тиліття. По нят тя соціаль но го моніто ринґу як
виду на уко во-прак тич ної діяль ності має різні тлу ма чен ня в тих чи тих
досліджен нях. Ці тлу ма чен ня його сут ності, спе цифіки, ме тодів зби ран ня й
аналізу інфор мації за ле жать від виду інфор мації, тоб то да них, що ста нов -
лять осно ву емпірич ної бази кон крет но го моніто ринґово го досліджен ня —
соціологічно го, ста тис тич но го, еко логічно го, пе да гогічно го тощо.

Утім, зро зуміло, що жод не досліджен ня не може за ли ша ти ся в меж ах
яко гось од но го типу інфор маційно го ре сур су, не втра ча ю чи при цьо му своєї
якості. Так, соціологічний моніто ринґ буде не пов ним без ура ху ван ня й
аналізу відповідних да них соціаль но-еко номічної ста тис ти ки, а ста тис тич -
ний по тре бує да них соціологічних досліджень для по глиб лен ня якісної
скла до вої своїх ре зуль татів і так далі. Інши ми сло ва ми, ба га то вимірність
соціаль них об’єктів і ба га то варіантність ви я ву соціаль них фе но менів,
склад ний ха рак тер соціаль них взаємодій ви су ва ють пе ред дослідни ком за -
вдан ня син те зу інфор маційних ре сурсів різних наук і роз роб лен ня ме тодів
ком плек сно го аналізу їхніх об’єктів. Особ ли во ак ту аль ним є пи тан ня про
спільний аналіз інфор мації соціологічних досліджень і соціаль но-еко но -
мічної ста тис ти ки, адже ці на уки на разі є дже ре ла ми ши ро ко го спек тра да -
них, ма ють ве ли чезні інфор маційні ресурси.

Виз на чен ня об ся гу, змісту і струк ту ри ма си ву да них, не обхідних для
ефек тив но го на уко во го аналізу в моніто ринґово му дослідженні, по тре бує
роз в’я зан ня до волі склад них ме то до логічних про блем і до сяг нен ня ба лан су
між якістю інфор мації та її ко рисністю. Оче вид но, що інтеґраційний підхід,
ґрун то ва ний на поєднанні соціологічних і ста тис тич них ме тодів зби ран ня
да них, відповіда ти ме знач но більш різно манітним дослідниць ким і прак -
тич ним за пи там, ніж вуж чий підхід, ґрун то ва ний на зби ранні інфор мації од -
но го виду. Тому на й важ ливішим ме то до логічним за вдан ням є роз роб лен ня
ме тодів спільно го аналізу інфор мації, от ри му ва ної із різно манітних дже рел, 
щоби мати і об’єктивні, і суб’єктивні ха рак те рис ти ки соціаль них явищ і про -
цесів й оцінити їх у ком плексі.

У кон тексті досліджу ва ної нами теми — взаємодії соціології і ста тис ти -
ки ми роз гля не мо та кий спе цифічний тип моніто ринґу, як соціоло го-ста -
тис тич ний.

Соціоло го-ста тис тич ний моніто ринґ — це досліджен ня, що являє со -
бою су купність соціологічних і ста тис тич них досліджень, які, бу ду чи про ве -
дені за єди ною про гра мою, над а ють соціоло го-ста тис тичні ха рак те рис ти ки
об’єкта досліджен ня, пред став лені сис те мою соціоло го-ста тис тич них по -
каз ників. Це сис те ма соціологічних і ста тис тич них інди ка торів, а та кож
їхніх комбінацій, яка по бу до ва на відповідно до цілей і за вдань да но го мо -
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ніто ринґу й відоб ра жає на й суттєвіші, з точ ки зору дослідни ка,  характе -
ристики об’єкта досліджен ня.

При вив ченні ево люції взаємодії соціології і ста тис ти ки в час тині її
дослідниць кої й інфор маційної форм було ви яв ле но, що і в суто со ціо -
логічних досліджен нях ви ко рис то ву ють ся ста тис тичні дані, і суто ста тис -
тичні досліджен ня мо жуть до пов ню ва ти ся соціологічни ми інди ка то ра ми,
про те до соціоло го-ста тис тич но го моніто ринґу та ко го шти бу досліджен ня я 
не відно шу. Це по в’я зано з тим, що в соціологічно му дослідженні за лу чу вані
дані ста тис ти ки, як пра ви ло, не є основ ни ми, а лише пев ним чи ном до пов -
ню ють соціологічні інди ка то ри. Так само у ста тис тич но му дослідженні
соціологічні дані не відігра ють виз на чаль ної ролі й лише в яки хось ас пек тах
по глиб лю ють ста тис тичні ха рак те рис ти ки. Отже, дані ста тис ти ки і со ціо -
логічних досліджень не “у своїй ца рині” ма ють дру го ряд ний ха рак тер.

У соціоло го-ста тис тич но му моніто ринґу си ту ація зовсім інша. І со ціо -
логічні інди ка то ри, і ста тис тичні дані рівноп равні, ма ють ха рак тер основ ної
інфор мації, а не до поміжно го чи до дат ко во го ма теріалу сто сов но інших
скла до вих емпірич ної бази моніто ринґу. Іна кше ка жу чи, соціологічна і ста -
тис тич на інфор мація в соціоло го-ста тис тич но му моніто ринґу є суттєвою й
об ов’яз ко вою для реалізації за вдань моніто ринґу. При цьо му кількісні спів -
відно шен ня об сягів та ких да них у їх су куп ності не ма ють зна чен ня: в одних
ви пад ках може зна до би ти ся більша кількість соціологічних інди ка торів, в
інших — ста тис тич них по каз ників, що виз на чається цілями та за вдан ня ми
досліджен ня і спе цифікою об’єкта досліджен ня та ко го моніто ринґу. Які
саме па ра мет ри зби ра ти муть в пе ребігу моніто ринґу, пе ре ва жа ти муть со -
ціологічні або ста тис тичні дані, виз на чається в про цесі про гра му ван ня со -
ціоло го-ста тис тич но го моніто ринґу. По над те, внаслідок зміни ста ну об’єк -
та досліджен ня із пли ном часу ці співвідно шен ня мо жуть зміню ва ти ся.
Прог ра му ван ня соціоло го-ста тис тич но го моніто ринґу є на й важ ливішим
ета пом його реалізації: на цій стадії за кла да ють ся осно ви інтеґрації со -
ціологічних і ста тис тич них ре сурсів. Прин ци пи спільно го аналізу от ри му -
ва них соціологічних і ста тис тич них да них теж за кла да ють ся в про цесі про -
гра му ван ня соціоло го-ста тис тич но го моніторинґу.

Та ким чи ном, моніто ринґ є досліджен ням, яке пе ре дба чає аналіз ди -
намічних змін у стані досліджу ва но го об’єкта й от ри ман ня но во го виду
соціоло го-ста тис тич но го знан ня — сис те ми соціоло го-ста тис тич ної інфор -
мації. Про цес фор му ван ня та кої сис те ми інфор мації лише роз по чи нається і
по тре бує серй оз но го на уко во го роз роб лен ня при нципів і ме тодів зби ран ня,
уза галь нен ня й аналізу та ких да них.

Роз гля не мо док лад но кон крет не соціоло го-ста тис тич не моніто ринґове
досліджен ня “Моніто ринґ і оцінювання си ту ації щодо ВІЛ/СНІД”, реалізо -
ву ва не в Рес публіці Біло русь від 2001 року до нинішньо го часу за участі ав -
то ра в роз роб ленні його про гра ми й реалізації.

Проб ле ма ВІЛ-інфекції гос тро по ста ла в нашій країні від 1996 року,
коли було зафіксо ва но ве ли ку кількість ви падків цьо го за хво рю ван ня у м.
Світло го рську Го м ельської об ласті, де більшість ВІЛ-інфіко ва них ви я ви -
ли ся спо жи ва ча ми ін’єкційних на рко тиків. Епідемія ВІЛ-інфекції в усьо му
світі, з од но го боку, дуже швид ко по ши рюється й спри чи няється до важ ких
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наслідків як для окре мих лю дей, так і для суспільства за га лом. З іншо го
боку, шля хи пе ре дан ня інфекції такі, що її мож на уник ну ти, якщо дот ри му -
ва ти ся до волі про стих пра вил без печ ної по ведінки й осо бис тої гігієни, на -
прик лад, мати од но го пар тне ра або не ко рис ту ва ти ся чу жи ми ле за ми для
гоління тощо. Це озна чає, що по ряд із ме дич ним ас пек том у по ши ренні
ВІЛ-інфекції знач ну роль відігра ють і соціальні чин ни ки, зок ре ма поінфор -
мо ваність лю дей про шля хи пе ре дан ня за хво рю ван ня і за со би профілак ти -
ки за ра жен ня ВІЛ, соціальні нор ми і сте ре о ти пи сек су аль ної по ведінки, по -
ши реність девіацій (на рко манії, секс-бізне су), чи сельність груп ри зи ку то -
що. По ши рен ня ВІЛ-інфекції й збільшен ня кількості ВІЛ-інфіко ва них лю -
дей за тор кує чи ма ло сфер життєдіяль ності суспільства, зок ре ма відтво рен -
ня на се лен ня, ри нок праці, охо ро ну здо ров ’я і соціаль не за без пе чен ня. Тому
про тидія по ши рен ню епідемії в нашій країні є одним із пріори тет них за -
вдань політики дер жа ви у сфері охо ро ни здо ров ’я на се лен ня і здо ро во го
спо со бу жит тя. Від 1997 року в Рес публіці Біло русь реалізується Дер жав на
про гра ма профілак ти ки ВІЛ-інфекції й ужи вається ши ро ка сис те ма за ходів 
для профілак ти ки по ши рен ня ВІЛ, у рам ках якої реалізується ве ли кий
спектр про грам і про ектів, спря мо ва них на різні групи населення.

У такій си ту ації ви ник ла не обхідність аналізу ре зуль та тив ності цих
про грам і про ектів, ефек тив ності впли ву їх на цільові гру пи з ме тою зни жен -
ня рівня по ши ре ності ВІЛ-інфекції. Для цьо го була ство ре на й функціонує
спеціаль на інфор маційна сис те ма — національ на сис те ма моніто ринґу та
оціню ван ня. Ре зуль та ти цієї ро бо ти діста ли відоб ра жен ня в ко лек тивній мо -
ног рафії “Моніто ринґ і оціню ван ня у ца рині ВІЛ/СНІД” (2006) [2], на пи -
саній за участі ав то ра да ної статті.

Від 2004 року в Рес публіці Біло русь здійснюється спільний про ект Про г -
ра ми роз вит ку ООН (ПРООН) і Міністе рства охо ро ни здо ров ’я Рес пуб ліки
Біло русь “Профілак ти ка і ліку ван ня ВІЛ/СНІД у Рес публіці Біло русь”, що
фіна нсується Ґло баль ним фон дом для бо роть би зі СНІД, ту бер куль о зом і ма -
лярією, у рам ках яко го спер шу про во ди ли ся досліджен ня мо ніто ринґу й
оціню ван ня. Від 2006 року спільну ко ор ди націю діяль ності з організації та ве -
ден ня моніто ринґу з ВІЛ/СНІД здійснює Міністе рство охо ро ни здо ров ’я
Рес публіки Біло русь, а прак тич ну реалізацію сис те ми мо ніто ринґу й оціню -
ван ня по кла де но на Рес публіка нський Центр гігієни, епіде міології і гро ма д -
сько го здо ров ’я. Моніто ринґ і оціню ван ня си ту ації з ВІЛ/СНІД здійс ню -
ється на рес публіка нсько му, об лас но му і ра йон но му рівнях.

Звісно, і до по чат ку реалізації сис те ми моніто ринґу в Біло русі  про -
водилися досліджен ня, які охоп лю ва ли різно манітні ас пек ти про бле ми
ВІЛ/СНІД. Але по при ве ли ку кількість да них, от ри ма них у про цесі цих
досліджень, інфор маційна цінність їх була не знач ною че рез низ ку при чин:

— досліджен ня здійсню ва ли за різни ми ме то ди ка ми, тому от ри му вані
інди ка то ри були прак тич но не порівню ва ни ми в часі, за те ри торіями і
різни ми гру па ми на се лен ня;

— підсум кові дані не зби ра ли ся в єди но му інфор маційно му центрі, уза -
галь не ний аналіз їх не ро би ли, чис ленні ре зуль та ти не опри люд ню ва -
ли ся й не були дос туп ни ми для ши ро кої публіки;
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— низ ка досліджень дуб лю ва ли одне од но го, звідси — над ли шок інфор -
мації з одних ас пектів і яв ний брак — з інших;

— були відсутні за гальні інди ка то ри ефек тив ності про грам впли ву, що
вне мож лив лю ва ло про ве ден ня порівняль но го аналізу різних про -
філак тич них втру чань і вибір се ред них опти маль них [2, с. 4].

Роз гля не мо основні при нци пи і по нят тя сис те ми моніто ринґу й оціню -
ван ня у сфері ВІЛ/СНІД і соціоло го-ста тис тичні інфор маційні ре сур си
моніто ринґу.

Ме тою національ ної сис те ми моніто ринґу й оціню ван ня си ту ації з
ВІЛ/СНІД є за без пе чен ня сис те ма тич но го зби ран ня, збе ре жен ня, аналізу і
над ан ня інфор мації про за галь но національні за хо ди у відповідь на по ши -
рен ня ВІЛ/СНІД у Рес публіці Біло русь.

Моніто ринґ і оціню ван ня си ту ації здійсню ють за та ки ми на пря ма ми:
— епідемічна си ту ація з ВІЛ/СНІД — на підставі по каз ників по ши ре -

ності ВІЛ-інфекції се ред різних груп на се лен ня;
— соціаль но-ме дичні ас пек ти ВІЛ-інфекції — на підставі по каз ників,

що ха рак те ри зу ють над ан ня ме дич ної та соціаль ної до по моги лю дям,
які жи вуть із ВІЛ/СНІД;

— інфор маційно-освітня діяльність — на підставі по каз ників, що ха рак -
те ри зу ють по ведінкові особ ли вості різних груп на се лен ня, зок ре ма
мо лоді, а та кож за лу ченість їх до профілак тич них про грам; 

— інсти туціональ на база діяль ності з профілак ти ки ВІЛ-інфекції
(включ но з фіна нсо ви ми і кад ро ви ми ре сур са ми, дер жав ни ми про -
гра ма ми профілак ти ки, міжвідом чою взаємодією) [2, с. 86].

Для ство рен ня ефек тив ної сис те ми по каз ників моніто ринґу було за сто -
со ва но стра тегію досліджен ня, що базується на та ких при нци пах:

— поєднан ня якісних і кількісних ме тодів от ри ман ня інфор мації;
— ви ок рем лен ня інди ка торів-по каз ників моніто ринґу;
— тріанґуляція ре зуль татів у пе ребігу всьо го досліджен ня;
— от ри ман ня інтеґраль них по каз ників моніто ринґу;
— ди фе ренційо ва ний підхід до опи су й аналізу по каз ників моніто ринґу;
— про гноз тен денцій по ши рен ня ВІЛ/СНІД у Рес публіці Біло русь

(що до те ри торій, соціаль них груп) на основі аналізу різно манітних
чин ників.

На за гал сис те ма по каз ників моніто ринґу при зна че на для того, щоби
ске ро ву ва ти дії, впли ва ти на при й нят тя клю чо вих рішень і за сто со ву ва ти
на буті знан ня для роз в’я зан ня про блем, по в’я за них із по ши рен ням епідемії
ВІЛ/СНІД у Рес публіці Біло русь.

По каз ни ки національ ної сис те ми моніто ринґу й оціню ван ня яв ля ють
со бою сис те му взаємо за леж них ха рак те рис тик, що ста нов лять три са мо -
стійні розділи моніто ринґу, об’єднані спільністю роз в’я зу ва них за вдань,
при зна чен ням, реалізо ву ва ни ми функціями й інфор маційною взаємодією:

— моніто ринґ по ши ре ності ВІЛ/СНІД;
— моніто ринґ ста ну про грам впли ву (профілак ти ка, соціаль на підтрим -

ка, ліку ван ня);
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— моніто ринґ ефек тив ності про грам впли ву.
Кож но му вка за но му розділу моніто ринґу відповідає своя підсис те ма по -

каз ників, от рим а них шля хом зби ран ня й аналізу да них ста тис ти ки та інди -
ка торів, здо бу тих у про цесі соціологічних досліджень. Тому в сис темі по каз -
ників моніто ринґу при сутні як ста тис тичні, так і соціологічні по каз ни ки, а в
окре мих ви пад ках мож на го во ри ти про інтеґральні соціоло го-ста тис тичні
по каз ни ки.

По каз ни ки по ши ре ності ВІЛ/СНІД є час ти ною по каз ників моніто рин -
ґу і яв ля ють со бою сис те му ста тис тич них да них за пев ний період на певній
те ри торії. При ко нстру ю ванні цієї підсис те ми по каз ників було про ве де но
опе раціоналізацію по нят тя “по ши реність ВІЛ/СНІД” з ура ху ван ням того,
що за хво рю ваність на ВІЛ не по вною мірою відоб ра же на в ме дич но му
обліку реєстрації ви падків ВІЛ-інфекції. Це по в’я зано з тим, що ВІЛ-ін -
фекція має при хо ва ний ха рак тер і час ти на ВІЛ-інфіко ва них лю дей не зна -
ють про свою хво ро бу. Тому в усіх краї нах ре аль на по ши рю ваність цьо го за -
хво рю ван ня вища, ніж кількість зареєстро ва них ви падків ВІЛ. З огля ду на
це для ха рак те рис ти ки по ши ре ності ВІЛ було за про по но ва но ви ко рис то ву -
ва ти не лише ста тис тичні дані про зареєстро вані ви пад ки ВІЛ, а й дані ста -
тис ти ки про за хво рю ваність на інші хво ро би, що пе ре да ють ся тими са мими
шля ха ми, що й ВІЛ-інфекція: ста те вим шля хом і че рез кров. До та ких за хво -
рю вань на ле жать всі інфекції, що пе ре да ють ся ста те вим шля хом (ІПСШ), а
та кож ге па ти ти. Рівень за хво рю ва ності цими інфекціями віддзер ка лює рi -
вень сек су аль но-по ведінко во го ри зи ку в плані по ши рен ня ВІЛ-інфекції,
тому по каз ни ки за хво рю ва ності на ІПСШ і ге па ти ти є не пря ми ми інди ка то -
ра ми мож ли вос тей по ши рен ня ВІЛ-інфекції. Крім того, відомо, що на й ви -
щим є ри зик пе ре дан ня ВІЛ у разі внутрішньо вен но го вжи ван ня на рко -
тиків, відтак, між ди намікою чи сель ності спо жи вачів ін’єкційних на рко -
тиків і рівнем по ши ре ності ВІЛ/СНІД та кож існує за лежність. Та ким чи -
ном, слід за зна чи ти, що змінній “по ши реність ВІЛ/СНІД” ве ли кою мірою
відповідає ла тен тний параметр.

До сис те ми по каз ників моніто ринґу по ши ре ності ВІЛ/СНІД вклю че но
дві підсис те ми ста тис тич них по каз ників:

а) прямі по каз ни ки: ме дич на ста тис ти ка по ши рен ня ВІЛ/СНІД;
б) не прямі по каз ни ки: ме дич на ста тис ти ка, що ха рак те ри зує за хво рю -

ван ня, які пе ре да ють ся тими са ми ми шля ха ми, що й ВІЛ/СНІД
(ІПСШ, ге па ти ти), а та кож за хво рю ван ня, які суп ро вод жує ви со ка
ймовірність ВІЛ-інфіку ван ня (на рко манія).

Про те ці підсис те ми є дос тат ньо ве ли ки ми ма си ва ми да них, що відби ва -
ють як зареєстро ва ну за хво рю ваність на ВІЛ, так і чин ни ки, що впли ва ють
на по ши рен ня ВІЛ. Щоб згру пу ва ти всі за зна чені по каз ни ки й оцінити по -
ши реність ВІЛ-інфекції — як явну, так і при хо ва ну, — не обхідно про а налізу -
ва ти по каз ни ки за зна че них підсис тем і от ри ма ти інтеґральні ха рак те рис ти -
ки. Для цьо го до сис те ми по каз ників моніто ринґу по ши ре ності ВІЛ уво дять
тре тю підсис те му по каз ників, яка ста но вить су купність низ ки інтеґраль них
по каз ників;

в) кар ту ван ня за об лас тя ми (адміністра тив ни ми оди ни ця ми) по ши ре -
ності ВІЛ-інфекції за су купністю інди ка торів.
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У таб лиці 1 містять ся прямі по каз ни ки по ши ре ності ВІЛ (кількість за -
реєстро ва них ви падків ВІЛ-інфекції) у Рес публіці Біло русь за 2006 рік [3].

Таб ли ця 1

Ста тис ти ка по ши ре ності ВІЛ-інфекції за об лас тя ми
(2006, на 100 тис. на се лен ня) 

м. Мінськ  62,2

Мінська об ласть  61,5

Бр естська об ласть  35,6

Віте бська об ласть  25,4

Го м ельська об ласть 284,6

Грод не нська об ласть  25,5

Мо гиль о вська об ласть  32,6

Щоб оцінити по ши реність ВІЛ-інфекції як ла тен тної змінної,  ско ри -
стаймося роз роб ле ною ав то ром ме то ди кою опе раціоналізації цієї змін ної у
ста тис тич них інди ка то рах [1; 4] і роз гля не мо су купність по каз ників для
кож но го з аналізо ва них реґіонів за той са мий рік [3], вміще них у таб лиці 2.

Таб ли ця 2

Ла тентні ха рак те рис ти ки по ши ре ності ВІЛ-інфекції
(2006, на 100 тис. на се лен ня)
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м. Мінськ 17,6 63,4 436,1 5,7 129,9 23,7

Мінська об ласть 27,7 59,2 112,4 3,2  46,2 17,3

Бр естська об ласть 14,6 67,6 115,8 3,0  52,7  8,1

Віте бська об ласть 49,7 85,1 301,0 2,3  42,2  6,2

Го м ельська об ласть 32,6 58,5  84,4 2,1  86,6  8,7

Грод не нська об ласть 16,9 40,9 181,8 2,5  48,1  5,5

Мо гиль о вська об ласть 34,1 59,6 185,2 2,6  26,5  5,4
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Далі здійснімо ран жу ван ня кож ної гру пи зна чень ста тис тич них по каз -
ників за трьо ма рівня ми інтен сив ності (низ ь кий, се редній і ви со кий рівні).
Це було зроб ле но після аналізу ме то ди ки об чис лен ня відповідних по каз -
ників і вив чен ня варіації їхніх зна чень, що діста ло ви ра жен ня у роз бивці
су куп ності зна чень кож но го по каз ни ка на три інтер ва ли. Ці рівні інтен сив -
ності под ані в пе реліку па ра метрів (див. табл. 3, інтер ва ли зна чень).

Таб ли ця 3

Рівні інтен сив ності зна чень ла тен тних ха рак те рис тик

Рівень
інтен сив -

ності 
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 мокр

Низь кий < 20 < 50 < 150 < 3 < 30 < 10

Се редній 20–35 50–70 150–300 3–5 30–80 10–20

Ви со кий > 35 > 70 > 300 > 5 > 80 > 20

Пе рей де мо від чис ло вих ве ли чин роз гля ду ва них па ра метрів до їхніх
ранґових зна чень. Виз на чи мо ви со кий рівень у 3 бали, се редній рівень у 2
бали, низ ь кий рівень у 1 бал. Кількісну шка лу да них таб лиці 2 пе ре тво ри мо
на по ряд ко ву шка лу в таб лиці 4 і підсумуємо ранґи кож но го ста тис тич но го
по каз ни ка (па ра мет ра) для кож но го реґіону, щоб от ри ма ти су мар ний бал ла -
тен тної по ши ре ності вка за них за хво рю вань.

Та ким чи ном, ран жу ю чи за мірою змен шен ня по каз ни ки зареєстро ва -
них рівнів по ши ре ності ВІЛ-інфекції відповідно до реґіонів краї ни і по каз -
ни ки ла тен тної по ши ре ності за зна че них за хво рю вань, от ри муємо такі спів -
відно шен ня.

Як ба чи мо з таб лиці 5, у трьох реґіонах (Мінська, Мо гиль о вська, Грод -
не нська об ласті) ранґи пря мої та ла тен тної по ши ре ності ВІЛ-інфекції збіг -
ли ся, у м. Мінську й у Брестській об ласті відмінність їх не знач на (1 бал).
Тоб то мож на вва жа ти, що інфор мація про по ши реність ВІЛ-інфекції в цих
ре ґіонах і ран жу ван ня реґіонів за рівнем за хво рю ва ності на ВІЛ має ви со -
кий рівень дос товірності.

У двох об лас тях прямі й ла тентні ха рак те рис ти ки по ши ре ності ВІЛ
знач но відрізня ють ся. Спро буй мо про а налізу ва ти і по яс ни ти ці відмінності. 
За пря ми ми по каз ни ка ми по ши ре ності ВІЛ-інфекції Го м ельська об ласть
посідає пер ше місце, при чо му кількість зареєстро ва них ви падків ВІЛ знач-
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но пе ре ви щує рівні цьо го по каз ни ка щодо інших реґіонів. Ра зом із тим за ла -
тен тною по ши реністю Го м ельська об ласть посідає чет вер ту по зицію се ред
усіх реґіонів. На мій по гляд, ця розбіжність по яс нюється та ки ми при чи на -
ми. Ве ли ка кількість ви падків реєстрації ВІЛ при па дає на кінець 1990-х
років у м. Світло го рську Го м ельської об ласті, де, як відомо, був упер ше
зареєстро ва ний спа лах ВІЛ у нашій країні. Відтоді си ту ація суттєво зміни -
ла ся: по ча ли про во ди ти ши ро ко мас штабні про гра ми профілак ти ки ВІЛ як
се ред усьо го на се лен ня, так і се ред на ркос по жи вачів. Інтен сив на реалізація
освітніх і профілак тич них про грам, про грам зни жен ня шкідли вих наслідків
по ши рен ня ВІЛ, особ ли во у на й неб ла го по лучнішій за кількістю зафіксо ва -
них ви падків об ласті, у тому числі у місті Світло го рську, ста ла да ва ти свої
ре зуль та ти, що й відби ло ся на ве ли чині су мар но го бала за ла тен тни ми ха -
рак те рис ти ка ми. Вод но час прямі по каз ни ки, зок ре ма й за ра ху нок ве ли кої
кількості раніше зареєстро ва них ви падків ВІЛ, за ли ша ти муть ся стабільно
ви со ки ми ще дов го. Отже, ла тентні ха рак те рис ти ки гнучкіше, ніж прямі,
реаґують на зміну си ту ації, звісно, якщо не відбу вається жод них “ка та -
клізмів”.

Таб ли ця 4

Ранґи ла тен тних ха рак те рис тик

Реґіон 

 сілі
ф

ис ан ьтсіна в
ю ро вха

З

 о ко ко ног ан ьтсіна в
ю ро вха

З
-

 
юіцке

фні ув

ін
йіді

малх ан ьтсіна в
ю ро вха

З
 

и бо ровх

 
В т

и та пег ан ьтсіна в
ю ро вха

З

 а ву бе реп ікя ,бісо ьтсікьлі
К

-  i лбо у
 мончіго лок ран ан ьт

ю
-  укор о гонтівз іцнік

ир пан ,ук

 атсв е
 шрепу зі х

и ровх о лс
и

Ч
-  ок ран 

мо зо нгаід 
м

и не лвон
-

 їіна
м

 оп їон тне тал лаб 
й

и нра
 му

С
-

 ітсо не р
и

ш

м. Мінськ 1 2 3 3 3 3 15

Мінська 
об ласть 2 2 1 2 2 2 11

Бр естська 
об ласть 1 2 1 2 2 1  9

Віте бська 
об ласть 3 3 3 1 2 1 13

Го м ельська
об ласть 2 2 1 1 3 1 10

Грод не нська
об ласть 1 1 2 1 2 1  8

Мо г ильовська 
об ласть 2 2 2 1 1 1  9
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Таб ли ця 5

Порівнян ня пря мих і не пря мих ха рак те рис тик 

Реґіон 
По каз ник по ши ре ності

ВІЛ-інфекції на 100 тис. 
на се лен ня (ранґ) 

Ла тен тна по ши реність
(ранґ) 

м. Мінськ 2 1

Мінська об ласть 3 3

Бр естська об ласть 4 5

Віте бська об ласть 6 2

Го м ельська об ласть 1 4

Грод не нська об ласть 6 6

Мо г ильовська об ласть 5 5

Роз глянь мо далі ха рак те рис ти ки щодо Віте бської об ласті. Прямі по каз -
ни ки свідчать про на й кра щу по зицію се ред інших реґіонів (6-те місце).
Справді, у Вітебській об ласті за весь період спос те ре жен ня, по чи на ю чи від
1987 року, реєструється віднос но не ве ли ка кількість ви падків ВІЛ-інфекції. 
Про те, як вид но з таб лиці 4, 2006-го у Вітебській об ласті в єдиній з усіх
будь-які ранґи за хво рю ва ності на сифіліс, го но ко кові й хламідійні інфекції
оціню ють ся як ви сокі. А як відомо, саме інфекції, що пе ре да ють ся ста те вим
шля хом, є “бра мою” для ВІЛ-інфекції, відтак такі ви сокі ла тентні ха рак те -
рис ти ки у поєднанні з низ ь ки ми пря ми ми виз на ча ють май бут ню реґіональ -
ну “зону ри зи ку”. Тому по си лен ня профілак тич ної ро бо ти зі зни жен ня ри -
зи ку є вель ми ак ту аль ним саме для цьо го реґіону.

Вив чен ня й уза галь не ний аналіз пря мих і ла тен тних ха рак те рис тик дає
змо гу пе ре дба ча ти як по зи тивні, так і не спри ят ливі тен денції у про це сах по -
ши рен ня ВІЛ-інфекції, які не за вжди ви яв ля ють ся пря мою ста тис ти кою
реєстрації ви падків ВІЛ-інфекції; виз на чи ти про блемні об ласті; роз ро би ти
й мо дифіку ва ти профілак тичні про гра ми для роз в’я зан ня цих про блем і тим 
са мим мінімізу ва ти наслідки епідемії. У ме то дич но му плані за зна чу, що цей
при клад дає уяв лен ня про за галь ну схе му зби ран ня й аналізу по каз ників
пря мих і ла тен тних ха рак те рис тик у про цесі моніто ринґу. Аналітичні мож -
ли вості та кої схе ми без по се ред ньо за ле жать від при нципів до бо ру по каз -
ників, особ ли вос тей реалізації ста тис тич но го обліку та якості цьо го обліку,
а та кож від кількості й ди фе ренціації по каз ників. Чим більше по каз ників
відби ра ють для ха рак те рис ти ки ла тен тних змінних, чим різно манітнішими
вони є за дже ре ла ми от ри ман ня інфор мації, тим вище дос товірність су мар -
них по каз ників ла тен тних ха рак те рис тик.

У роз гля нутій підсис темі по каз ників моніто ринґу ми аналізу ва ли дані
ста тис ти ки, про те не мен ший інте рес ста но вить спо лу чен ня да них ста тис -
ти ки із ре зуль та та ми соціологічних досліджень. Роз глянь мо ці мож ли вості
на при кладі дру гої підсис те ми по каз ників моніто ринґу й оціню ван ня.
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Підсис те ма по каз ників моніто ринґу ста ну про грам впли ву охоп лює такі
гру пи по каз ників:

а) по каз ни ки профілак ти ки ВІЛ-інфекції се ред різних груп на се лен ня;
б) по каз ни ки ме дич ної, пси хо логічної, соціаль ної та інших видів до по -

мо ги лю дям, які жи вуть із ВІЛ/СНІД;
в) кар ту ван ня ста ну (рівня) про грам впли ву за об лас тя ми (адміністра -

тив ни ми те ри торіями) за су купністю інди ка торів.

На відміну від по каз ників моніто ринґу по ши ре ності ВІЛ/СНІД, які є
тільки ста тис тич ни ми, по каз ни ки моніто ринґу про грам впли ву яв ля ють со -
бою су купність да них ста тис ти ки і ре зуль татів соціологічних досліджень.
Тре ба ска за ти, що дані ста тис ти ки в цьо му різно виді моніто ринґу ви ко рис -
то ву ють ся як в уза галь не но му виг ляді, так і у виг ляді аналізу опе ра тив ної
ста тис ти ки, а саме да них обліку в ме дич них уста но вах. Су купність ме тодів
зби ран ня інфор мації моніто ринґу ста ну про грам впли ву й от ри му ва них за -
вдя ки ним да них под а но в таб лиці 6. Таке ме то дич не роз маїт тя за без пе чує,
пер шою чер гою, ши рокі мож ли вості для порівнян ня да них, от ри му ва них із
різних дже рел, у на шо му ви пад ку — соціологічної й ста тис тич ної інфор -
мації.

Соціологічні опи ту ван ня засвідчу ють, що рівень знань про шля хи пе ре -
дан ня ВІЛ/СНІД у різних гру пах на се лен ня до сить ви со кий. Нап рик лад,
досліджен ня уяв лень жінок сто сов но профілак ти ки ВІЛ/СНІД, про ве дені в 
Біло русі у 2003 році в рам ках про ек ту “Профілак ти ка пе ре дан ня ВІЛ-ін -
фекції від ма тері до ди ти ни”, а та кож у 2005 році в рам ках національ ної сис -
те ми моніто ринґу “Поінфор мо ваність жіно чо го на се лен ня Рес публіки Бi -
ло русь і про бле ми ВІЛ/СНІД, сек су аль на по ведінка і реп ро дук тив не здо -
ров ’я”, по ка за ли, що рівень поінфор мо ва ності жінок про способи пе ре дан ня
ВІЛ стабільно ви со кий (94,4–97,3% жінок зна ють, що ВІЛ-інфекцією мож -
на за ра зи ти ся під час сек су аль них кон тактів без пре зер ва ти ва) [6, с. 7]. Ра -
зом із тим аналіз ста тис ти ки реєстрації ВІЛ-інфекції в Рес публіці Біло русь
по ка зує щорічне збільшен ня кількості ВІЛ-інфіко ва них жінок, при чо му
більшість із них за ра жа ють ся ста те вим шля хом, коли ма ють сек су альні кон -
так ти без на леж ної кон тра цепції (2003 — 55,7%; 2004 — 70%; 2005 — 71,8%;
2006 — 80,1%; 2007 — 83,5%) [7, с. 41].

Уза галь не ний аналіз ди наміки соціологічних інди ка торів поінфор мо ва -
ності з пи тань ВІЛ-інфекції і ста тис тич них да них про реєстрацію ВІЛ-ін -
фекції се ред жінок дає підста ви сфор му лю ва ти таку озна ку про блем ної си -
ту ації: “Існує су перечність між зрос тан ням рівня знань жінок із про блем
ВІЛ/СНІД і збільшен ням кількості за ра жень ВІЛ ста те вим шля хом се ред
жінок; не обхідно з’я су ва ти, що пе ре шкод жає за сто су ван ню цих знань у
житті”. Це умож лив лює “роз гор тан ня про блем ної си ту ації” шля хом кон кре -
ти зації те ма ти ки под аль ших досліджень, фор му лю ван ня но вих ро бо чих
гіпо тез для здо бут тя більш гли бо ких знань про досліджу вані яви ща.

У такій си ту ації пе ре гля дається і пред мет соціологічно го досліджен ня.
Якщо в пер ших досліджен нях вив ча ли рівень знань жінок, то те пер ясно, що
в под аль ших досліджен нях пред мет не обхідно роз ши ри ти, вклю чив ши за -
сто су ван ня цих знань у ре аль но му житті, тоб то вив ча ти та кож пе рехід знань
у по ведінкові на вич ки за хи ще но го сек су.
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Таб ли ця 6

Ме то ди зби ран ня інфор мації про стан про грам впли ву 

Нап ря ми досліджень у рам ках
моніто ринґу ста ну про грам впли ву Ме то ди зби ран ня да них Тип да них 

Здійснен ня інфор маційно-про світ -
ньої діяль ності в освітніх за кла дах 

Опи ту ван ня керівників
на вчаль них за кладів Соціологічні 

Здійснен ня інфор маційно-про -
світньої діяль ності на ро бо чо му місці 

Опи ту ван ня керівників
підприємств Соціологічні 

Зни жен ня ри зи ку інфіку ван ня ВІЛ
се ред мо лоді Опи ту ван ня мо лоді Соціологічні 

Здійснен ня інфор маційно-про -
світньої діяль ності у Зброй них си лах 

Опи ту ван ня ві йськово -
службовців Соціологічні 

Здійснен ня профілак ти ки по ши рен -
ня ВІЛ-інфекції в кримі нально- ви -
правній сис темі 

Опи ту ван ня за суд же них і
співробітників

пенітенціар них уста нов 
Соціологічні 

Зни жен ня ри зи ку ВІЛ-інфіку ван ня
се ред жінок Опи ту ван ня жінок Соціологічні 

Зни жен ня ри зи ку ВІЛ-інфіку ван ня
се ред груп підви ще но го ри зи ку 

Опи ту ван ня пред став -
ників груп ри зи ку (ЧСЧ,

ЖСБ, СІН) 
Соціологічні 

Про ве ден ня профілак тич них кам -
паній з ВІЛ/СНІД у за со бах ма со вої
інфор мації 

Ста тис ти ка ефірно го часу Ста тис тичні 

Профілак ти ка пе ре дан ня
ВІЛ-інфекції від ма тері до ди ти ни Дані ме дич ної ста тис ти ки Ста тис тичні 

Здійснен ня епідеміологічно го на гля -
ду за ВІЛ-інфекцією се ред груп ри зи -
ку (СІН, ЖСБ, ЧСЧ) 

Се ро логічний скринінґ Ста тис тичні 

За хо ди з профілак ти ки інфекцій, що
пе ре да ють ся ста те вим шля хом 

Опи ту ван ня хво рих, опи -
ту ван ня лікарів, аналіз ме -

дич них карт 

Соціологічні і ста -
тис тичні 

На дан ня ме дич ної, пси хо логічної,
соціаль ної й інших видів до по мо ги
лю дям, які жи вуть із ВІЛ/СНІД 

Опи ту ван ня ВІЛ-інфіко -
ва них лю дей, дані ме дич -

ної ста тис ти ки 

Соціологічні і ста -
тис тичні 

Соціологічні інди ка то ри мож на та кож ви ко рис то ву ва ти при ха рак те -
рис тиці ла тен тної по ши ре ності ВІЛ-інфекції за реґіона ми і в різних гру пах
на се лен ня. Для цьо го їх тре ба до да ти до су куп ності не пря мих ста тис тич них
ха рак те рис тик у виг ляді по каз ників, які відоб ра жа ють поінфор мо ваність з
пи тань ВІЛ/СНІД, рівні по ведінко во го ри зи ку в різних гру пах на се лен ня і,
зок ре ма, у гру пах ри зи ку. Нап рик лад, ла тен тну по ши реність ВІЛ-інфекції
се ред жіно чо го на се лен ня мож на ха рак те ри зу ва ти всіма не пря ми ми ста тис -
тич ни ми по каз ни ка ми, що їх ми роз гля да ли для об лас тей, а та кож та ки ми
соціологічни ми інди ка то ра ми, як час тка жінок, які не ма ють пра виль них
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знань про шля хи пе ре дан ня ВІЛ; час тка жінок, що всту па ли в останній сек -
су аль ний кон такт із нереґуляр ним пар тне ром без ви ко рис тан ня пре зер ва -
ти ва тощо.

Важ ли вою скла до вою Національ ної сис те ми моніто ринґу й оціню ван ня 
си ту ації з ВІЛ/СНІД є моніто ринґ ефек тив ності про грам впли ву. Цей
різно вид моніто ринґу містить такі розділи:

а) ди наміка пря мих по каз ників по ши ре ності ВІЛ-інфекції;
б) ди наміка по ведінко вих інди ка торів у цільо вих гру пах;
в) кар ту ван ня рівня ефек тив ності про грам впли ву за об лас тя ми

(адміністра тив ни ми те ри торіями) за су купністю інди ка торів.
Усі скла дові цієї сис те ми вклю ча ють без по се ред ньо моніто ринґ, тоб то

зби ран ня соціологічних і ста тис тич них да них відповідно до про гра ми до -
сліджень, та оцінку да них, яка дає уза галь нені по каз ни ки для кож ної підсис -
те ми по каз ників моніто ринґу.

Отже, йдеть ся про соціоло го-ста тис тич ний моніто ринґ, у яко му ви яв -
ля ють ся всі фор ми взаємодії соціології і ста тис ти ки.

Ме то до логічна фор ма реалізується в роз вит ку міждис ципліна рних
підходів, емпірич ною ба зою яких є дані соціологічних досліджень і ста тис -
тич но го спос те ре жен ня.

Пред мет на фор ма ви ра жається у спільності пред ме та і, зок ре ма, відоб -
ра женні соціологічни ми і ста тис тич ни ми да ни ми одних і тих са мих влас ти -
вос тей об’єкта досліджен ня. Нап рик лад, по ведінкові ри зи ки по ши рен ня
ВІЛ/СНІД ви ра жа ють ся як соціологічни ми інди ка то ра ми, так і ста тис тич -
ни ми по каз ни ка ми.

Організаційна фор ма ви яв ляється в ґрун то ваній на міжвідом чо му під -
ході співпраці різних міністерств, відомств та організацій, що пра цю ють у
ца рині вив чен ня, по до лан ня і профілак ти ки ВІЛ/СНІД і над а ють  резуль -
тати соціологічних досліджень і дані ста тис ти ки [8, с. 4]. Організаційна
взаємо дія ви яв ляється та кож у про цесі інсти туціоналізації соціоло го-ста -
тис тич но го досліджен ня в рам ках Дер жав ної про гра ми профілак ти ки ВІЛ-
 ін фекції на 2006–2010 роки.

Дослідниць ка фор ма взаємодії соціології і ста тис ти ки ви яв ляється у
ви ко рис танні спільної ме то ди ки про гра му ван ня зби ран ня й аналізу со -
ціологічних і ста тис тич них да них, а та кож у по бу дові інтеґраль них по каз -
ників відповідно до струк ту ри про гра ми моніто ринґу й оціню ван ня.

Інфор маційна фор ма дістає вияв у фор му ванні сис те ми соціоло го-ста -
тис тич ної інфор мації, зок ре ма ство ренні відповідних банків да них.

Та ким чи ном, у Національній сис темі моніто ринґу й оціню ван ня щодо
ВІЛ/СНІД взаємодія соціології і ста тис ти ки ви яв ляється як на те о ре тич но -
му, так і на емпірич но му рівні. Це унікаль ний дослідниць кий про ект, реа -
лізо ва ний на дер жав но му рівні, що дає змо гу ефек тив но і різнобічно ви ко -
рис то ву ва ти ре сур си соціологічної і ста тис тич ної інфор мації для оціню ван -
ня си ту ації та при й нят тя рішень з при во ду ак ту аль них про блем на шо го
суспільства. Одним із ре зуль татів моніто ринґу й оціню ван ня є ство рен ня
банків порівню ва них да них про соціаль но-ме дичні по каз ни ки ВІЛ-інфекції 
й епідемічної си ту ації з ВІЛ/СНІД на рес публіка нсько му, об лас но му і ра -
йон но му рівнях.
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Функціону ван ня соціоло го-ста тис тич но го моніто ринґу роз в’я зує такі
на уко во-прак тичні за вдан ня:

— фор мує сис те му по каз ників, включ но з їхніми інтеґраль ни ми фор ма -
ми, що вмож лив лює ха рак те рис ти ку об’єктив них і суб’єктив них ас -
пектів досліджу ва них соціаль них явищ і тріанґуляцію ре зуль татів,
що підви щує дос товірність от ри ма ної інфор мації; 

— роз в’я зує про бле му ав то ном ності соціологічних і ста тис тич них да -
них, що за без пе чує по вноцінну і різнобічну емпірич ну базу соціаль -
но го досліджен ня;

— фор мує нові інфор маційні ре сур си, які об’єдну ють відповідно до єди -
них цілей і за вдань ста тис тичні бази да них і соціологічні бан ки да них,
що роз ши рює мож ли вості по втор но го аналізу да них і аналізу різно -
манітних ас пектів ди наміки досліджу ва них про цесів;

— дає змо гу ство ри ти чітко струк ту ро ва ну базу да них, кот ра відповідає
струк турі й спе цифіці досліджу ва них об’єктів. Отже, от ри ма на
інфор мація має всі по зи тивні якості соціологічної і ста тис тич ної, а за -
ра зом усу ває дуб лю ван ня і роз в’я зує про бле ми порівню ва ності та ме -
то до логічно го узгод жен ня по каз ників.

Лiте ра ту ра
1. Ке чи на Е.А. Со ци о ло гия и ста тис ти ка: ме то до ло гия вза и мо де йствия и раз ви тия. — 

Минск, 2008.
2. Мо ни то ринг и оцен ка в об лас ти ВИЧ/СПИД: ме то ди чес кое по со бие / С.И.Бруц -

кая и др.; под ред. М.И.Рим жи. — Минск, 2006.
3. Здра во ох ра не ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь = Public health in the Republic of Belarus

/ Ми нис те рство здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Сек тор ме то до ло гии и ана ли за
ме ди цин ской ста тис ти ки. — Минск, 2007.

4. Ке чи на Е.А. Вто рич ный ана лиз ста тис ти чес ких по ка за те лей как ме тод по лу че ния
со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции // Со ци о ло гия. — 2001. — № 4. — С. 76–80.

5. По ло же ние жен щин и де тей в Рес пуб ли ке Бе ла русь в кон тек сте рас прос тра не ния
ВИЧ-ин фек ции: от чет о си ту а ци он ном ана ли зе, вы пол нен ный по про ек ту “Про фи лак -
ти ка пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от ма те ри к ре бен ку” / Сост. Л.А.Ме леш ко и др. — Минск, 
2004.

6. Инфор ми ро ван ность жен ско го на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по про бле ме
ВИЧ/СПИД, сек су аль ное по ве де ние и реп ро дук тив ное здо ровье: от чет об ис сле до ва -
нии, про ве ден ном в 2005 году / Под гот. Д.Г.Рот ман и др. — Минск, 2006.

7. По ло же ние жен щин и де тей в Рес пуб ли ке Бе ла русь в кон тек сте рас прос тра не ния
ВИЧ-ин фек ции: от чет о си ту а ци он ном ана ли зе, вы пол нен ный по про ек ту “Про фи лак -
ти ка пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от ма те ри к ре бен ку” / Ме леш ко Л.А. и др. — Минск, 2008.

8. Ме то ди ка рас че та по ка за те лей на ци о наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си -
ту а ции по ВИЧ/СПИД / Жда нов ская О.М. и др. — Минск, 2007.

150 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008, 3

Євгенія Кєчіна


