
Ми ко ла Си до ров
Ви ко рис тан ня па ра да них у соціологічних досліджен нях

МИКОЛА СИДОРОВ,УДК 303.09, 303.8

êàí äè äàò ô³çèêî-ìà òå ìà òè÷ íèõ íàóê, äî -
öåíò êà ôåä ðè ìå òî äî ëîã³¿ òà ìå òîä³â ñî -
ö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Êè¿âñüêî ãî íàö³î íàëü -
íî ãî óí³âåð ñè òå òó ³ìåí³  Òà ðà ñà Øåâ ÷åí êà

Ви ко рис тан ня па ра да них у соціологічних
досліджен нях

Анотація

У статті роз гля ну то па ра дані як особ ли вий тип да них, зібра них під час опи ту -
ван ня про сам про цес зби ран ня інфор мації, а саме по ведінку рес пон дентів, ха -
рак те рис ти ки умов їх  про жи ван ня, ре акції на за пи тан ня, час відповіді тощо.
На ве де но при кла ди ви ко рис тан ня па ра да них у соціаль них досліджен нях.

Клю чові сло ва: па ра дані, ме та дані, невідповіді

Упро довж остан ньо го де ся тиліття де далі більше опи ту вань про во дять з
ви ко рис тан ням ком п’ю тер ної техніки, при чо му не тільки для аналізу ре -
зуль татів опи ту вань, а й для зби ран ня інфор мації, тоб то на бу ва ють по ши -
рен ня ком п’ю тер но опо се ред ко вані ме то ди зби ран ня та аналізу інфор мації.
Як ре зуль тат ви ни кає мож ливість фіксу ва ти, на ко пи чу ва ти та аналізу ва ти
не тільки самі відповіді рес пон ден та, а й інші дані та ре зуль та ти інших про -
цесів, які суп ро вод жу ють влас не опи ту ван ня, зок ре ма відо мості про час на
роз ду ми над відповіддю, емоційне за бар влен ня, зовнішній виг ляд рес пон -
ден та, при чи ну відмо ви від ан ке ту ван ня тощо. 

Унаслідок цьо го з’яв ля ють ся нові мож ли вості для ви ко рис тан ня ме та -
да них, тоб то да них про дані досліджен ня — від фор му лю ван ня за пи тань та
аль тер на тив, часу, місця про ве ден ня опи ту ван ня до інфор мації про зруч ний 
час для інтер в’ю ван ня, відгу ки сусідів про рес пон ден та тощо. 

Отже, важ ливість ви ко рис тан ня ме та да них є оче вид ною. На жаль, в
Україні таку інфор мацію ще рідко ви ко рис то ву ють у соціаль них досліджен -
нях.
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Сфор му люю в за галь них ри сах, для чого мо жуть бути потрібні ме та дані.
У соціаль них на уках такі дані ви ко рис то ву ють з кількох при чин [Gregory,
2009: р. 7]:

— для впев не ності в тому, що інфор мація в дос тат ньо му об сязі є дос туп -
ною для ко рис ту вачів, для пра виль но го ро зуміння та ви ко рис тан ня
да них. Без суттєвої до ку мен тації та опи су дослідник не змо же адек -
ват но інтер пре ту ва ти та зро зуміти сутність да них;

— для по лег шен ня по шу ку та дос ту пу до да них за озна ка ми за сто су ван -
ня: клю чо ви ми сло ва ми, те мою та ме тою досліджен ня, опи сом ви -
бірки і ге не раль ної су куп ності та ін. Навіть на й кращі дані у світі є
мар ни ми, якщо про них ніхто не знає і не ви ко рис то вує їх;

— для підтрим ки три ва ло го збе ре жен ня да них з упев неністю, що важ ли -
ва інфор мація за ли шається з ними для под аль шо го ви ко рис тан ня або
для пе ре ко ду ван ня в інші фор ма ти;

— для за без пе чен ня та підтрим ки обміну інфор мацією між індивідами
або інсти ту та ми. 

Чим де тальнішою і повнішою є суп ровідна до ку мен тація про до -
сліджен ня, його ме то до логію, ме то ди, ге не раль ну су купність, вибірку, тим
зручніше ви ко рис то ву ва ти його ре зуль та ти дослідни кам.

Одним із різно видів ме та да них є па ра дані — інфор мація про сам про цес
опи ту ван ня. 

Мета да ної статті — роз кри ти кон цепт па ра да них як особ ли во го виду
ме та да них та на вес ти при кла ди їх ви ко рис тан ня у соціологічних досліджен -
нях на основі аналізу міжна род но го досвіду.

Соціальні досліджен ня в ба гать ох краї нах ма ють доб ре роз ви не ну прак -
ти ку ви ко рис тан ня ме та да них, адже самі дані досліджен ня — це відповіді
рес пон дентів, зібрані, опраць о вані, про а налізо вані й ви ко рис тані в пе ребігу
досліджен ня, а ме та дані — це вся до ку мен тація про дані. Су часні німецькі
дослідни ки А.Ґреґорі та його співав то ри [Gregory, 2009: р. 2] уво дять таку
ти по логію ме та да них:

Струк турні ме та дані опи су ють струк ту ру да них: імена змінних; які
зна чен ня змінних з’яв ля ють ся у яких стов пчи ках; який ря док подає який
ви па док; чи є ієрархічні зв’яз ки тощо. Цю інфор мацію має місти ти пас порт
ан ке ти (ста тис тич ний па кет ОСА) або вклад ка “Змінні” (ста тис тич ний па -
кет SPSS).

Опи сові ме та дані яв ля ють со бою інфор мації про ме то до логію, вибірку,
якість вимірю ван ня. Така інфор мація має бути в про грамі досліджен ня.

Адміністра тивні ме та дані — це інфор мація, утво рю ва на са мим про це -
сом управління да ни ми під час їх зби ран ня, опра цю ван ня, публікації тощо.
До та ких да них відно сять дані про пра ва дос ту пу до ре зуль татів, юри дичні
до ку мен ти досліджен ня, інфор мацію про фор мат фай ла збе ре жен ня да них
та місце його роз та шу ван ня тощо.

По ведінкові ме та дані (які на зи ва ють па ра да ни ми) є інфор мацією про
ре акцію та по ведінку дослідників при ви ко рис танні да них досліджен ня, а
та кож по ведінку інтер в’юєрів та рес пон дентів під час опи ту ван ня. До па ра -
да них відно сять оцінки інтер в’юєром зовнішньо го виг ля ду рес пон ден та, ре -
акцію рес пон ден та на за пи тан ня, стан до мо гос по да рства, вра жен ня сусідів,
при чи ни відмов.
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На далі ми де тальніше спи ни мо ся лише на чет вер то му типі, який на зи -
ва ють па ра да ни ми, чому і при свя че на стат тя.

Термін “paradata (па ра дані)” був за сто со ва ний упер ше Міком Ку пе ром,
аме ри ка нським соціоло гом у 1998 році у Дал ласі на семінарі JSMASA (Joint
Statistical Meetings of the American Statistical Association) під час об го во рен ня 
до повіді [Couper, 1998] “Вимірю ван ня якості опи ту валь ни ка у се ре до вищі
ком п’ю тер но опо се ред ко ва но го збо ру да них” та на 53-й кон фе ренції AAPOR
(American Association for Public Opinion Research) [Hansen, 1998]. Вне се на
Ку пе ром про по зиція про ви ко рис тан ня да них про про цес опи ту ван ня, ав то -
ма тич но зге не ро ва них ком п’ю те ром під час CAPI (Computer Assist ed Perso -
nal Interviewing), зго дом була роз ши ре на щодо інших ас пектів са мо го вибір -
ко во го про це су та інших ме тодів зби ран ня да них — CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing) та PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing).

Ви ко рис тан ня да них про про цес зби ран ня інфор мації дає мож ливість
поліпши ти якість ре зуль татів та змен ши ти по хиб ки досліджен ня,  про ана -
лізу ва ти при чи ни невідповідей, оцінити їх вплив на ре зуль та ти та виз на чи -
ти опти мальні ха рак те рис ти ки для под аль ших досліджень, та ких як час
про ве ден ня досліджен ня, відбір рес пон дентів тощо [O’Reilly, 2009; Kreuter,
2010(a); (b)], що було відзна че но на пев них міжна род них кон фе ренціях
(International Workshop on Household Survey Nonresponse, European Survey
Research Association (ESRA), American Association for Public Opinion Re -
search (AAPOR) та ін.).

Стан дар тно го од но знач но го виз на чен ня по нят тя “па ра дані” ще немає.
Спо чат ку па ра дані виз на ча ли як дані, ав то ма тич но за пи сані ком п’ю те ром
під час про ве ден ня інтер в’ю [Hansen, 1998], але з ча сом зна чен ня цьо го
терміна було роз ши ре не і по ча ло охоп лю ва ти дані, за пи сані інтер в’юєром
під час про ве ден ня опи ту ван ня або ж от ри мані з інших дже рел, на прик лад
аудіоза пи су те ле фон но го інтер в’ю [Couper, 1998]. 

У таб лиці 1 за пи са но різно ви ди по ход жен ня па ра да них за леж но від
типу опи ту ван ня.

Таб ли ця 1
Дже ре ла от ри ман ня па ра да них

Тип досліджен ня Місце роз та шу ван ня па ра да них Різно вид за пи су

CAPI Сер вер, пер со наль ний ком п’ю тер Автоматично ком п’ю те ром

CATI Сер вер Автоматично ком п’ю те ром,
час тко во інтер в’юєром

PAPI Кон так тна фор ма Інтер в’юєром

Важ ли во не стільки дати чітку інтер пре тацію по нят тю “па ра дані”, скіль -
ки зро зуміти сам кон цепт от ри ма них під час опи ту ван ня да них про його пе -
ребіг.

Одним із типів да них, який вва жа ють па ра да ни ми, є за пи си дзвінків,
зібрані впро довж опи ту ван ня вибірки че рез те ле фон не інтер в’ю. Час дзвін -
ка, дата, так само як і ре зуль тат дзвінка (відмо ва, інтер в’ю, не підніма ють
труб ку, недійсне, не закінче не тощо), є дос туп ни ми да ни ми, ав то ма тич но за -
пи са ни ми сис те мою CATI під час спро би про вес ти інтер в’ю. За цими да ни -
ми мож на, на прик лад, ско риґува ти час про ве ден ня інтер в’ю для змен шен ня
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кількості відмов або си ту ацій відсут ності або нен та [Laflamme, 2008]. У
США, на прик лад, про во дить ся досліджен ня (US National Survey of Family
Growth), де па ра дані ви ко рис то ву ють для що ден ної цен тралізо ва ної ко -
рекції схе ми опи ту ван ня че рез те ле фон [Lepkowski, 2009]. Однак більшість
досліджень па ра дані аналізу ють після зби ран ня інфор мації.

Дру гий набір да них, який відно сять до па ра да них, та кож зби ра ють на
по чат ковій фазі вста нов лен ня кон так ту та за лу чен ня до опи ту ван ня ти по -
вих рес пон дентів. Відмінність від па ра да них, роз гля ну тих вище, по ля гає в
тому, що тут сам інтер в’юєр зби рає ці дані, які ма ють охоп лю ва ти всі ви пад -
ки — як ті, коли рес пон дент по год жується взя ти участь у інтер в’ю, так і ви -
пад ки відмо ви. Інтер в’юєри ма ють фіксу ва ти спос те ре жен ня щодо ото чен -
ня рес пон дентів, жит ло вих ха рак те рис тик, вка зу ва ти при чи ни відмо ви бра -
ти участь у досліджен нях. Для підви щен ня час тки відповідей були роз роб -
лені з ура ху ван ням цих особ ли вос тей цілі схе ми й сис те ми ре ко мен дацій
інтер в’юєрам, на прик лад PEDAKSI (Pre-Emptive Doorstep Administration
of Key Survey Items) [Lynn, 2003], IAS (Interviewer Attitudes Survey) [Cam -
panelli, 1997] та ін. 

Прик ла дом зби ран ня па ра да них може по слу гу ва ти досліджен ня Na tio -
nal Survey of Family Growth, яке про во дить ся у США. Це ба га ток ро ко ве
досліджен ня до мо гос по дарств, у яких для опи ту ван ня відби ра ють осо бу
віком від 15 до 44 років, з якою про во дять інтер в’ю впро довж 60–80 хви лин з 
ви ко рис тан ням ком п’ю те ра. Досліджен ня сфо ку со ва не на ас пек тах на род -
жу ва ності та сек су аль но го досвіду. Інтер в’юєрам до во ди лось спос терігати
за до мо гос по да рства ми й оціню ва ти на явність сек су аль но го пар тне ра про -
ти леж ної статі у рес пон ден та, на явність дітей у до мо гос по дарстві. Ра зом із
тим в ан кеті теж фіґуру ва ли за пи тан ня на такі теми. Та ким чи ном, па ра дані
ви ко рис то ву ва ли для зва жу ван ня ре зуль татів опи ту ван ня [Groves, 2007]. 

У Євро пе йсько му соціаль но му дослідженні (ESS) у всіх хви лях ви ко -
рис то вується кон так тна фор ма, що пе ре дба чає за пов нен ня інтер в’юєром
[Соціаль не досліджен ня ESS (а), 2008] і має за без пе чи ти до сить по вну кар -
ти ну сто сов но са мо го рес пон ден та, його місця про жи ван ня, го тов ності взя -
ти участь в опи ту ванні та ін. Ці дані відно сять до па ра да них і ви ко рис то ву -
ють як для кориґуван ня са мо го про це су зби ран ня інфор мації, так і для ко -
рекції впли ву невідповідей. У до ку менті “Response-based Quality Assess -
ment” [Соціаль не досліджен ня (b), 2009] опи са но роль па ра да них, от ри ма -
них із кон так тних форм інтер в’юєрів. Спо чат ку зби ра ють відо мості про всі
ти пові оди ниці, включ но з тими, хто відповів на ан ке ту, і тими, хто відмо -
вив ся від ан ке ту ван ня (така кон так тна фор ма [Соціаль не досліджен ня ESS
(а), 2008] та кож вклю чає інфор мацію про візу альні спос те ре жен ня інтер -
в’юєра, його оцінку се ре до ви ща пе ре бу ван ня). Це вмож лив лює опис лю дей,
які відмов ля ють ся від опи ту ван ня, і тих, хто го то вий його про й ти. У разі
відмо ви інтер в’юєр має оцінити го товність рес пон ден та бра ти участь (або ж
зно ву відмо ви ти ся) у на ступ них або по втор них опи ту ван нях. Саме ін фор -
мація про “невідповіді” і дає змо гу над алі кориґува ти мо дель вибірки. Після
цьо го щодо всіх рес пон дентів зби ра ють ся оцінки їх по меш кан ня (до мо гос -
по дарств) сто сов но умов про жи ван ня. Крім того, ці дані зби ра ють ся впро -
довж усьо го досліджен ня, тому мож на про сте жи ти ще й пев ну ди наміку.
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Кон тактні фор ми постійно мо дифіку ють ся і поліпшу ють ся за для більшої
зруч ності їх ви ко рис тан ня інтерв’юєром.

Ці при кла ди ілюс тру ють мож ливість як по точ них кориґувань про гра ми
досліджен ня для змен шен ня невідповідей, так і мо дифікації про гра ми на -
ступ них досліджень. Умо ви по я ви невідповідей мож на відсте жи ти як за ре -
с пон ден та ми, які по го ди ли ся бра ти участь у дослідженні, так і за тими, хто
відмо вив ся, адже па ра дані фіксу ють і для тих, і для тих. За ними мож на
 моде лювати про цес опи ту ван ня та ким чи ном, щоби змен ши ти по я ву невід -
по відей.

В ав то ма ти зо ва них опи ту ван нях є мож ливість за пи су ва ти всю роз мо ву,
включ но з інто нацією, мімікою, емоціями, а не тільки фіксу ва ти кон так тну
фор му. Ці дані відне се мо до треть о го типу па ра да них. Досліджен ня підтвер -
джу ють, що ре акція рес пон ден та на за про шен ня взя ти участь в опи ту ванні
свідчить про його рівень по тенційної зго ди на інтер в’ю; опріч того фік су -
ється, як го ло сові ха рак те рис ти ки інтер в’юєра впли ва ють на зго ду на опи ту -
ван ня [Groves, 2007]. Аудіоза пис (або ж віде о за пис) та от ри мані в та кий
спосіб па ра дані ста нов лять інте рес не лише на етапі рек ру ту ван ня рес пон -
дентів для про ве ден ня опи ту ван ня, а й для оціню ван ня по хиб ки вимірю вань 
для кож но го із за пи тань, адже емоційний стан впли ває на роз важ ливість
рес пон ден та. Навіть ко мен тарі рес пон ден та до пи тань мо жуть впли ну ти на
його вибір відповідей — наскільки він пе рей мається про бле мою та на -
скільки він емоційно ста вить ся до варіантів відповіді та са мо го за пи тан ня.
Отже, з аудіоза пи су мож на от ри ма ти такі па ра дані: зміна інто нації та міміка
рес пон ден та при про слу хо ву ванні аль тер на тив, зміни варіантів своїх від -
повідей на за пи тан ня, ко мен тарі до за пи тань та аль тер на тив, час на роз ду ми, 
уточ нен ня за пи тан ня; з віде о за пи су — ще міміка, скон цен тро ваність чи
розсіяність, рух очей, жес ти тощо. На пер ший по гляд, ці до дат кові дані не є
суттєвими, але на справді вони містять ба га то об’єктив них ха рак те рис тик
(тоб то зу мис но не кон троль о ва них ані рес пон ден том, ані інтер в’юєром), про 
що свідчать деякі досліджен ня (на прик лад, [Conrad, 2010]). Скажімо, за ру -
хом очей мож на оцінити прав дивість відповідей рес пон ден та, за мімікою —
рівень збуд же ності, який впли ває на емоційність відповідей, тощо.

Окре мо слід ска за ти про зби ран ня па ра да них під час про ве ден ня опи ту -
вань у се ре до вищі Інтер нет, де є мож ливість здійсни ти не тільки ан ке ту ван -
ня, а й аудіо- та навіть віде о о пи ту ван ня, про ефек тивність та мож ли вості
одер жан ня інфор мації в меж ах яких уже го во ри ли чи ма ло дослідників
(див.: [Fuchs, 2007]). Пе ре дусім ав то ма тич но зби рається інфор мація про
підклю чен ня рес пон ден та до Інтер не ту (ІР-ад ре са, про вай дер, реґіон, тип
підклю чен ня) та деякі па ра мет ри ком п’ю те ра (тип бра у зе ра, роз подільна
здатність ек ра на, опе раційна сис те ма, деякі до дат кові ха рак те рис ти ки ком -
п’ю те ра, які вільно транс лю ють ся під час пе ре да ван ня за питів). Авто матич -
но фіксується час по чат ку та закінчен ня опи ту ван ня, крім того, більшість
сис тем для про ве ден ня опи ту вань он-лайн ма ють мож ливість фіксу ва ти не
тільки час, що його вит ра тив рес пон дент на кож ну з відповідей, а й навіть
рух миш кою по ек ра ну під час роз думів для виз на чен ня зо се ред же ності на
відповіді та ак тив ності вікна з опи ту валь ни ком.
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При про ве денні досліджень у web (елек трон на ан ке та, роз та шо ва на на
web-сторінці) па ра дані мож на от ри му ва ти як із сер вер ної час ти ни опи ту -
валь ни ка (server side), так і з клієнтської (client side). Із сер ве ра от ри му ють
інфор мацію про те, звідки за й шов рес пон дент до опи ту валь ни ка (ІР-ад ре са),
коли за й шов, о котрій по чав опи ту ван ня, коли його закінчив, відповів на всі
за пи тан ня за один раз чи пе ре ри вав про цес за пов нен ня ан ке ти, пер со наль ний
па роль дос ту пу, ад ре су, з якої було здійсне но пе рехід на ан ке ту, тип опе -
раційної сис те ми, тип бра у зе ра. За останніми дво ма па ра мет ра ми мож на
оцінити швид кодію ком п’ю те ра та здійсни ти по прав ку на швидкість за ван та -
жен ня для по прав ки оцінки часу, вит ра че но го на відповіді. Ці па ра дані збе -
ріга ють ся на сер вері або у виг ляді таб лиці бази да них, або у виг ляді тек сто во -
го фай ла з про то ко лом. Знач но цікавіші па ра дані мож на от ри ма ти з клієнт -
ської час ти ни опи ту валь ни ка. Клієнтська час ти на опи ту валь ни ка є про гра -
мою, вбу до ва ною в саме тіло ан ке ти. Ця про гра ма, як пра ви ло, на пи са на на
Java, php або іншою мо вою про гра му ван ня у web і по кли ка на зби ра ти до дат -
ко ву інфор мацію про пе ребіг опи ту ван ня. Вона може пра цю ва ти лише тоді,
коли це доз во ле но ком п’ю те ром клієнта і не є віру сом, шпи гу нською сис те -
мою чи будь-яким іншим не ба жа ним ком по нен том. З до по мо гою клієнт ської
час ти ни опи ту валь ни ка мож на от ри му ва ти інфор мацію про: час, який вит ра -
чає рес пон дент на відповіді з кож но го за пи тан ня, інфор мацію про те, чи
зміню вав відповіді рес пон дент під час опи ту ван ня, його навіґацію за за пи тан -
ня ми опи ту валь ни ка, якщо це доз во ле но са мим опи ту валь ни ком, оцінити ці
па ра мет ри сто сов но різних типів за пи тань та різно видів под ан ня аль тер на тив 
(кноп ки, га лоч ки, ви па да ючі меню аль тер на тив, таб личні за пи тан ня з ран жо -
ва ни ми сумісни ми аль тер на ти ва ми тощо).  На приклад, ви я ви ло ся, що ви па -
дальні меню аль тер на тив (drop-down boxes) є менш зруч ни ми для рес пон ден -
тів, ніж кноп ки radio button (набір аль тер на тив, з яко го мож на об ра ти лише
один варіант відповіді, при чо му всі аль тер на ти ви за пи сані в ря док або стов п -
чик) [Sowan, 2010]. Ви ко рис тан ня цих client side па ра да них має до сить  ши -
рокий спектр. Бельгійський соціолог Д.Ге ер веґ у [Heerwegh, 2004] на во дить
чо ти ри при кла ди ефек тив но го ви ко рис тан ня па ра да них, от ри ма них з клієнт -
ської час ти ни web-опи ту валь ни ка: калібру ван ня інди ка то ра рівня за пов не -
ності ан ке ти як од но го з чин ників, що за ва жає  ви чер пно му за пов нен ню ан кет
рес пон ден та ми; оцінка ефек ту ви ко рис тан ня за пи тань у різних фор ма тах для
підви щен ня зруч ності фік сації відповідей для рес пон ден та; тест ефек тив -
ності різних фор му лю вань за пи тань для ви яв лен ня найбільш од но знач но го й
не упе ред же но го фор му лю ван ня як са мо го за пи тан ня, так і аль тер на тив; оцi -
ню ван ня ком пе тен тності та рівня став лен ня до досліджу ва ної про бле ми че -
рез оціню ван ня часу відповіді та зміни відповідей (траєкторію відповідей).

Оче вид но, що цей пе релік при кладів не є по вним, але він дає на прям для
ви яв лен ня мож ли вос тей ви ко рис тан ня па ра да них у соціологічних до слi -
джен нях.

Отже, ми мо же мо сфор му лю ва ти кілька го лов них при чин за сто су ван ня
па ра да них:

— по точ ний аналіз про це ду ри зби ран ня да них та її ко рекція, що сприяє
еко номії коштів;

— ви ко рис тан ня па ра да них для ре мон ту вибірки після зби ран ня інфор -
мації, що вмож лив лює підви щен ня якості ре зуль татів досліджен ня.
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Кож на соціологічна ком панія на ма гається підви щи ти якість зібра ної
со ціологічної інфор мації з мінімаль ни ми фіна нсо ви ми вит ра та ми. Впли во -
вим чин ни ком змен шен ня реп ре зен та тив ності вибірки є рівень невідпо в i -
дей як в ан ке ту ванні, так і в те ле фон но му інтер в’ю. Національ на ка на дська
ста тис тич на ком панія Statistics Canada [Statistics Canada, s.a.] вис ту пає од -
ним з ініціаторів по шу ку різних до дат ко вих мож ли вос тей для поліпшен ня
якості ре зуль татів досліджен ня без зрос тан ня його вар тості. Одним із та ких
шляхів є ви ко рис тан ня па ра да них при про ве денні CATI [Laflamme, 2008].
До ста тис тич ної бази за пи су ють усі події, що відбу ва ють ся під час опи ту -
ван ня: дата пер шо го та всіх под аль ших дзвінків, час по чат ку дзвінка, час
закінчен ня дзвінка, час на кож ну відповідь, стан кон так ту (відмо ва без по го -
д жен ня на по втор не опи ту ван ня, відмо ва з пе рене сен ням часу опи ту ван ня
та ін.), відповідь на всі за пи тан ня впро довж од но го се ан су чи кількох, місце
пе ре бу ван ня рес пон ден та (у разі дзвінка на мобільний те ле фон), емоційний
стан рес пон ден та тощо. За цими да ни ми кориґується опти маль ний час кон -
так ту, ма не ра звер нен ня  інтер в’юєра до рес пон ден та [Conrad, 2010] для
вста нов лен ня кон так ту тощо. Ви ко рис тан ня па ра да них дало змо гу змен ши -
ти час, вит ра че ний інтер в’юєром на опи ту ван ня, та кількість невідповідей.

Ще одним за сто су ван ням па ра да них є спро ба знай ти зв’я зок між па ра -
да ни ми й відповідями й, відповідно, здійсни ти под аль ше кориґуваль не зва -
жу ван ня да них або невідповідей [Little, 2005; Maitland, 2008]. У до повіді
Кре те ра 18 лю то го 2011 року на “Research Agenda for the Future of Social
Science Data Collection Workshop” [Kreuter, 2011] на ве де но ко ре ляційні за -
леж ності між па ра да ни ми й де я ки ми озна ка ми в різних соціаль них до -
сліджен нях. У [Kreuter, 2010(а)] та [Maitland, 2008] та кож ви яв ле но за леж -
ності між рівнем відмов і ха рак те рис ти ка ми рес пон дентів. Нап рик лад, у
[Maitland, 2008] вик ла де но ре зуль та ти за досліджен ням, яке про во ди лось у
США  2006 року; об сяг вибірки ста но вив 44264 сім’ї, з яких було відібра но
31142 (ті, в яких було знай де но кон такт бо дай з одним із членів ро ди ни).
Роз гля да ли три типи змінних: па ра дані (z), участь в опи ту ванні (p) та змінні
інте ре су (y). До па ра да них віднес ли три типи змінних, які гіпо те тич но мог -
ли б впли ну ти на ко рекцію невідповідей: одна гру па змінних опи сує зу сил ля 
зі вста нов лен ня кон так ту із чле ном сім’ї (на явність за вад для дос ту пу до по -
меш кан ня, відсутність членів ро ди ни вдо ма тощо); дру га гру па вимірює
рівень співпраці в до мо гос по дарстві (рес пон дент за яв ляє, що йому не цікаве 
це досліджен ня, він хво рий, вто мив ся тощо); до треть ої гру пи на ле жить
відмо ва від інтер в’ю ван ня впро довж са мо го опи ту ван ня (рес пон дент пе ре -
ри ває інтер в’ю, по си ла ю чись на здо ров ’я або на інші причини).

Спо чат ку аналізу ва ли ся ко ре ляції між змінни ми груп z, p та y, і z–p ко ре -
ляції ви я ви ли ся в меж ах 0,02–0,41 із се реднім зна чен ням 0,14. Най силь -
нішим про гно зом не зго ди відповідати на за пи тан ня ан ке ти була змінна па -
ра да них, яка по ка зу ва ла відсутність зацікав ле ності та за й нятість рес пон -
ден та. На томість ко ре ляція між рівнем кон так тності та зго дою на ан ке ту -
ван ня ко ли ва ла ся між 0 і 0,17 із се реднім 0,07, а на й сильнішим інди ка то ром
був факт, коли в до мо гос по дарстві не відповідали на дзвінок (нікого не було
вдо ма або уда ва ли відсутність меш канців). Найбільшим коефіцієнтом ко ре -
ляції між змінни ми z і y був 0,1 із се реднім зна чен ням 0,05. 
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Далі було за сто со ва но фак тор ний аналіз для змінних, які відоб ра жа ли
співпра цю та кон тактність. У таб лиці 2 на ве де но ре зуль та ти зв’яз ку між
фак то ра ми, з од но го боку,  та учас тю в опи ту ванні і змінни ми зацікав ле ності
(інте ре су) — з іншо го.

Таб ли ця 2

Ко ре ляційна таб ли ця

На бо ри змінних
Зв’я зок між фак -
то ра ми та учас тю 

в опи ту ванні

Зв’я зок між фак то ра ми та
змінни ми зацікав ле ності

діапа зон се реднє

Змінні співпраці

Фак тор 1: Зміст опи ту валь ни -
ка/при ватність 0,28 0,01–0,06 0,03

Фак тор 2: Відсутність часу 0,24 0,01–0,08 0,04
Фак тор 3: Во рожість щодо про -
хан ня про й ти ан ке ту ван ня 0,47 0,00–0,05 0,02

Фак тор 4: Проб ле ма дос ту пу до
по меш кан ня (консьєрж, сто рож) 0,07 0,00–0,04 0,01

Змінні кон так тності

Фак тор 1: Проб ле ми  налаго -
дження кон так ту 0,18 0,00–0,10 0,05

Фак тор 2: Місце про жи ван -
ня/про бле ма відбо ру 0,02 0,00–0,04 0,02

Фак тор 3: Проб ле ми пе ре шкод
(во ро та, пар кан) 0,11 0,00–0,06 0,03

Че рез логістич ну реґресію зі змінною “ста тус участі в опи ту ванні” як за -
леж ною змінною та всіма індивіду аль ни ми змінни ми па ра да них як не за -
леж ни ми змінни ми було от ри ма но оцінку схиль ності до участі в опи ту ванні
для кож ної осо би.

Отже, мо же мо ска за ти, що ви ко рис тан ня па ра да них може суттєво по -
ліпши ти якість ре зуль татів соціаль них (мар ке тинґових) досліджень без
збільшен ня вар тості са мо го досліджен ня та вмож ли ви ти точніше мо де лю -
ван ня вибірко вої су куп ності. Особ ли во це сто сується сис тем CAPI та CATI, 
хоча, як, на прик лад, у разі ESS, ви ко рис тан ня PAPI з кон так тни ми фор ма ми 
та кож умож лив лює зби ран ня па ра да них. Ви ко рис тан ня па ра да них під час
про ве ден ня web-опи ту вань по ка зує ви со ку ефек тивність для аналізу як  ди -
зайну ан ке ти, так і підви щен ня відсот ка відповідей.

Та ким чи ном па ра дані мо жуть бути ви ко рис тані:
— під час піло таж но го досліджен ня для мо де лю ван ня вибірко вої су куп -

ності та ко рекції про гра ми досліджен ня;
— під час про ве ден ня досліджен ня для про гра му ван ня под аль ших до -

сліджень;
— під час про ве ден ня досліджен ня (за вдя ки аналізу невідповідей) для

ко рекції ре зуль татів досліджен ня;
— під час аналізу да них для пе ре зва жу ван ня відповідей.
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Ви ни кає логічне за пи тан ня: в яко му фор маті зберігати па ра дані (та інші
ме та дані) так, щоб він був, з од но го боку, універ саль ним, а з іншо го — зро -
зумілим дослідни кам? Існує ба га то стан дартів для зберіган ня ме та да них
для різних га лу зей на уки і техніки [Озна чен ня “ме та дані”, s.a.]. У соціаль -
них на уках ви ко рис то ву ють го лов ним чи ном кілька стан дар тних мо де лей
ме та да них: Data Documentation Initiative (DDI) [Data Documentation Ini -
tia tive, s.a.], ISO-TS 17369 Statistical Data and Metadata Exchange3 (SDMX)
[Statistical Data and Metadata, s.a.], Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
[The Dublin Core Metadata, s.a.], ISO/IEC 11179 [Metadata Standarts, s.a.] та
Neuchâtel models for variables and classifications [Neuchâtel Model, s.a.]. Не
порівню ва ти му за раз ці мо делі, лише за зна чу, що всі вони по кли кані яко мо -
га кра ще відповідати зберіган ню ме та да них.

На жаль, за ли ша ють ся не роз в’я за ни ми етичні пи тан ня ви ко рис тан ня
па ра да них, адже у них містить ся до сить суб’єктив на і при ват на інфор мація,
яка не має бути дос туп ною до всіх. Отже, потрібно фільтру ва ти об сяг і тип
па ра да них для за галь но го дос ту пу так, щоб не за шко ди ти рес пон ден там та
не по ру ши ти їхніх прав, тоб то ви да лив ши пер со нальні іден тифікаційні дані.

Зро зуміло, що па ра дані не є універ саль ним ме ханізмом для зни жен ня
вар тості досліджен ня та підви щен ня його якості. Це тільки ще одна з мож -
ли вос тей зни зи ти вплив невідповідей на ре зуль та ти досліджен ня, от ри ма ти 
до дат ко ву інфор мацію для зва жу ван ня са мих відповідей, оцінити мо дель
вибірки та шлях її реалізації. Да ле ко не за вжди у досліджен нях такі дані
вирізня ють в окре му ка те горію й на зи ва ють “па ра да ни ми”, але тен денція до
ви ко рис тан ня до дат ко вої інфор мації за для поліпшен ня ре зуль татів збе -
рігається. 
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