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Анотація

Су дя чи з остан ньо го дос туп но го нам ґрун тов но го досліджен ня, ESOMAR_Glo -
bal- Market-Research-2009 ме тод Face-to-face інтер в’ю у світі по сту пив ся міс -
цем спер шу CATI (те ле фонні опи ту ван ня з ви ко рис тан ням ком п’ю те ра), а по -
тім Інтер нет-опи ту ван ням.  Якщо ми при й ме мо за 100% за мов лен ня на 3 го лов ні 
ме то ди опи ту ван ня, то 2009-го час тка суми гро шей на за мов лен ня інтер в’ю
ста но ви ла близь ко 25%, CATI — 32%, онлайн-досліджен ня — 43%.  Що сто су єть -
ся Украї ни, то поки тут домінує Face-to-face інтер в’ю (44%), тоді як на те ле -
фонні опи ту ван ня при па дає 33%, а на Інтер нет-опи ту ван ня — 23% до сліджень. 
Проб ле ма в тому, що рівень те ле фонізації Украї ни пе ре шкод жав за про вад жен -
ню CATI, а рівень по ши рен ня Інтер не ту не дає мож ли вості про во ди ти реп ре -
зен та тивні для на се лен ня Інтер нет-опи ту ван ня.  За раз ли шень близь ко 53%
на се лен ня ма ють стаціонарні те ле фо ни (78% ма ють мобільний те ле фон) і
тільки 40% ко рис ту ють ся Інтер не том.  Тому ймовірно, що на відміну від інших
країн, для Украї ни на й пер спек тивнішим є не пе рехід від Face-to-face інтер в’ю до 
CATI, а пе рехід до комбіно ва них опи ту вань (mixed-mode surveys). 
Стат тю за вер шує низ ка ідей з при во ду роз вит ку опи ту вань в Україні та Росії,
вис лов ле них учас ни ка ми кон фе ренції 
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1 Стат тю підго тов ле но на основі до повіді, зроб ле ної ав то ра ми на IV Кон фе ренції
Євро пе йської асоціації опи ту вань (ESRA conference in Lausanne, July 18–22, 2011), і мо -
дифіко ва ної версії цієї до повіді, пре зен то ва ної на кон фе ренції “Кри за в ме то дах опи ту -
ван ня і шля хи її по до лан ня” (Київ, 28–30 жов тня 2011). 



Клю чові сло ва: кількісні ме то ди зби ран ня да них, Face-to-face, Інтер нет-опи -
ту ван ня, CATI, mixed-mode surveys 

Опи ту ван ня — це ме тод зби ран ня інфор мації, який на й частіше асо -
ціюється із соціологією. Су дя чи з усьо го, знач на час ти на на се лен ня навіть
не підоз рює, що соціоло ги за й ма ють ся ще чи мось, крім опи ту вань гро ма д -
ської дум ки. Тех но логії опи ту вань постійно вдос ко на лю ва ли ся і, зда ва ло ся,
по лсте ри мо жуть з оптимізмом ди ви ти ся в май бутнє. Жит тя, одна че, ви я ви -
ло ся куди складнішим.

Історія опи ту вань

Історія опи ту вань сягає корінням XIX століття; два перші істо рич но
зафіксо вані опи ту ван ня були про ве дені у США і да ту ють ся по чат ком 1824
року. Відтоді май же впро довж 200 років історії опи ту ван ня його роз ви ток
відбу вав ся по сту паль но, ме то ди вдос ко на лю ва ли ся, якість да них поліпшу -
ва ла ся, і цей проґрес три вав до по чат ку XXI століття.

Б.Док то ров ви ок рем лює три ета пи роз вит ку гро ма дської дум ки [Док то -
ров, 2006: c. 71].

Пер ший етап: 1789–1824 роки. Ви ник нен ня в Америці політич них, со -
ціаль них та інфор маційних пе ре ду мов для по чат ку зон ду ван ня ду мок ви -
борців. Про ве ден ня пер ших со лом ’я них опи ту вань (так на зи ва ли опи ту ван -
ня, про ве дені за спро ще ни ми схе ма ми та не реп ре зен та тив ни ми вибірка ми,
що зни жу ють якість от ри му ва ної інфор мації). Наз ву по в’я зу ють з ана -
логією між та ким опи ту ван ням і підки ну тою вго ру со ло мою, рух якої має
по ка за ти на пря мок вітру.

Дру гий етап: 1825–1936 роки. Період доміну ван ня со лом ’я них опи ту -
вань елек то ра ту.

Третій етап: від 1936 року до на шо го часу. Ви ник нен ня і доміну ван ня
тех но логії Ґел ла па (реп ре зен та тивні вибірки, чіткі про це ду ри про ве ден ня
опи ту вань), по сту по ве усвідом лен ня ре аль них мож ли вос тей різно манітних
опи ту валь них тех но логій і по шук опти маль них дослідниць ких стра тегій,
по я ва по стгел лапівських тех но логій.

Ціка вим є зістав лен ня хро но логії вив чен ня гро ма дської дум ки у США й
у Росії та СРСР. Далі на ве де но фраґмент таб лиці із до повіді Б.Док то ро ва
[Док то ров, 2004].

Таб ли ця 1

Хро но логія вив чен ня гро ма дської дум ки в історії США, Росії та СРСР 

Хро но логія:
періоди, роки 

Про це си, події 

США Росія–СРСР–Росія

1824 рік По ча ток доби про то со лом ’я них
опи ту вань 

Олек сандр I (1801–1825); 
Ми ко ла I (1825–1855) 

Дру га по ло ви -
на XIX
століття 

Абрагам Лінкольн (1861–1865) —
16-й пре зи дент США. Про то со -
лом ’яні опи ту ван ня 

Олек сандр II — виз во ли тель
(1855–1881) 
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Пер ша тре ти на 
XX століття 

Со лом ’яні опи ту ван ня. Період
доміну ван ня опи ту вань ча со пи су 
“Літе рарі Дай джест” 

Ми ко ла II (1894–1917). 
Ре во люція 1917 року. 
Гро ма дя нська війна

1932, лис то пад
Со лом ’яні опи ту ван ня як інстру -
мент управління ви бор чою кам -
панією 

Ко лек тивізація

1935 Ство рен ня Інсти ту ту Ґел ла па 

Період ма со вих реп ресій 
1936, лис то пад

На род жен ня на уко вої сис те ми
про ве ден ня опи ту вань гро ма д -
ської дум ки

Період Дру гої
світо вої війни 

Гро ма дська дум ка і пре зи дент
Франклін Руз вельт (1933–1945). 
Х.Кен трил — пер ший кон суль -
тант пре зи ден та з пи тань
 громадської дум ки 

Зміцнен ня куль ту осо би Сталіна 

Се ре ди на XX
століття 

Реґіональні зон дажі гро ма дської
дум ки, вдос ко на лен ня опи ту -
валь ної тех но логії 

По ча ток “хо лод ної війни”.
Ужорсткішен ня кри ти ки всьо го
західно го і фак тич не при пи нен -
ня кон тактів із За хо дом 

1960-ті роки Джон Кен неді (1961–1963).
Війна і гро ма дська дум ка 

Інсти тут гро ма дської дум ки під
егідою “Ком со мо льской прав ды”
(1960, тра вень)

Дру га по ло ви -
на 1980-х —
по ча ток 1990-х 
років 

Ви ник нен ня онлай но вих опи ту -
вань 

Ви ник нен ня пер ших за галь но -
національ них сис тем досліджен -
ня гро ма дської дум ки: ВЦДГД,
РГДІР, ФГД. Перші елек то -
ральні досліджен ня і про гно зи Кінець XX

століття

На род жен ня на уко вої онлай но -
вої сис те ми вив чен ня гро ма д -
ської дум ки (1998)

По ча ток XXI
століття 

Пер ше онлай но ве опи ту ван ня
зба га че ної1 гро ма дської дум ки 

Ши ро ка ме ре жа за галь но націо -
наль них та реґіональ них центрів
досліджен ня гро ма дської дум ки 

Як ба чи мо, перші опи ту ван ня гро ма дської дум ки у США при па да ють на
період руху де каб ристів, а реґуляр не про ве ден ня про то со лом ’я них опи ту -
вань — на час ска су ван ня кріпо сно го пра ва в Росії. Ясна річ, рівень роз вит ку
ме тодів опи ту ва ння в краї нах ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу, в тому числі
в Україні, суттєво відста вав від західних країн. Однак з’я су ва ло ся, що й на
За ході тех но логії опи ту ван ня зіткну ли ся з про бле ма ми. На жаль, на прикін -
ці XX — на по чат ку XXI століття в роз вит ку опи ту ван ня і пе ре дусім очно го
інтер в’ю “віч-на-віч” (face-to-face або F2F), що доміну ва ло ба га то років
поспіль, уви раз ни ли ся усклад нен ня, час тка тих, хто відповів на інтер в’ю,
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Закінчен ня табл. 1

1 Ідеть ся про три е тап ний про цес, що пе ре дба чає ба зо ве опи ту ван ня рес пон дентів, да -
лі — “зба га чен ня” їхніх ду мок шля хом організації дис кусій, зустрічей з ек спер та ми тощо і 
зреш тою підсум ко ве опи ту ван ня, що по ка зує ре зуль та ти “зба га чен ня” (див.: Док то ров Б.
Обо га щен ное об щес твен ное мне ние. — 
http://www.preudology.org./Gallup/Entriched_PO.htm).



щодо всіх, хто по тра пив у вибірку (response rate або RR), постійно ско ро чу -
ва ла ся, де далі частіше інтер в’ю “віч-на-віч” заміняли інши ми ме то да ми опи -
ту ван ня1. Із чим це по в’я за не, точ но ска за ти ми не мо же мо, але се ред при чин
на зи ва ють зрос тан ня мобільності на се лен ня, зрос тан ня рівня ко мунікацій і
рек ла ми, що спо ну кає до за хис ту від над лиш ку на в’яз ли вої інфор мації й
підви щує цінність при ват ності, дається взна ки та кож зрос тан ня рівня зло -
чин ності, що змен шує ба жан ня відкри ва ти двері інтер в’юєрові.

 Якщо го во ри ти про Украї ну, то перші (ло кальні) опи ту ван ня були про -
ве дені на прикінці 1960-х — на по чат ку 1970-х років, а перші опи ту ван ня,
реп ре зен та тивні для Украї ни, роз по ча ли ся лише у 1991-му. Мож на ска за ти,
що ви ник нен ня опи ту вань гро ма дської дум ки в Україні, як і в США, по в’я -
за не з де мок ра ти зацією та по тре бою в  про гно зу ванні ви борів. Крім того, із
роз вит ком рин ко вої еко номіки, що теж при па дає на цей період, ви ни ка ють
опи ту ван ня, по в’я зані з про ве ден ням мар ке тин го вих досліджень. В Україні
(і вза галі в Ра дя нсько му Союзі) прак тич но не було досвіду про ве ден ня F2F
інтер в’ю, були відсутні опи ту вальні ме режі, що скла да ють ся з на вче них
інтер в’юєрів, а та кож стан дартні ме то ди по бу до ви вибірок. Одна че перші
міжна родні досліджен ня, про ве дені в Україні, а та кож за мов лен ня іно зем -
них клієнтів, що пе ре да ва ли нам тех но логії та на вча ли інтер в’юєрів, дали
змо гу швид ко над олу жи ти відста ван ня. У 1991–1992 ро ках з’я ви ли ся перші
по лстерські ком панії (КМІС і СОЦІС), котрі про во ди ли реґулярні опи ту -
ван ня гро ма дської дум ки, реп ре зен та тивні для Украї ни.

Кри за F2F інтер в’ю

На жаль, у XXI столітті про це си, що роз по ча ли ся раніше в інших краї -
нах, до ко ти ли ся й до Украї ни, response rate (RR) інтер в’ю по чав па да ти (див.
рис. 1).

При чи ни цьо го, ма буть, ті самі, що й у решті країн. До того ж (на відміну
від інших країн), якщо 1990-ми соціологічні досліджен ня про во ди ли ся ще до -
волі рідко, то за раз соціоло ги про сто “на брид ли” рес пон ден там. За да ни ми на -
шо го опи ту ван ня2, впро довж 2011 року 13% рес пон дентів уже бра ли участь у
тому чи іншо му виді опи ту ван ня, 87% не бра ли (якщо вва жа ти, що ймо вір -
ність не бра ти участі в опи ту ванні впро довж року 0,87, це озна чає, що
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1 Face-to-face інтер в’ю не має адек ват но го російсько го чи укр аїнсько го пе ре кла ду,
каль ка “інтер в’ю віч-на-віч ” за дов га і не зграб на, а пер со наль не або очне може сто су ва ти -
ся і те ле фон но го інтер в’ю. Тому ми бу де мо ви ко рис то ву ва ти ско ро чен ня F2F. Те саме
сто сується і response ratе (час тка успішних інтер в’ю), тому ми бу де мо ко рис ту ва ти ся ско -
ро чен ням RR.
2 Опи ту ван ня про ве де не Київським міжна род ним інсти ту том соціології 4–15 лис то па -
да 2011 року. Ме то дом інтер в’ю опи та но 2037 рес пон дентів, які меш ка ють в усіх об лас тях
Украї ни, Кри му й у Києві, за сто хас тич ною вибіркою, реп ре зен та тив ною для на се лен ня
Украї ни віком по над 18 років. Ста тис тич на по хиб ка вибірки (з імовірністю 0,95 та за  ди -
зайн-ефекту 1,5) для по каз ників, близь ких до 10%, не пе ре ви щує 2,0%. Пос тав ле но за пи -
тан ня: “Чи до во ди ло ся Вам за останні 12 місяців бра ти участь в яких-не будь опи ту ван нях?
ЯКЩО ТАК. Як Вам ста ви ли за пи тан ня?” Варіанти відповіді (мож на було  обрати кілька):
(1) при хо див інтер в’юєр, (2) те ле фо ном, (3) на ву лиці, (4) за по се ред ниц т ва зви чай ної
 пошти, (5) ви ко рис то ву ва ли Інтер нет, (6) не брав участі в опи ту ван нях. 



впро довж 5 років ли шень по ло ви на до рос ло го на се лен ня Украї ни не бра ла
участі в опи ту ван нях, тоді як інша по ло ви на була опи та на при наймні один
раз). Response rate для реґуляр них опи ту вань КМІС упро довж остан ніх чо -
тирь ох років ста но вить близь ко 53%, що май же на 10% мен ше, ніж за по пе -
редній період. На йскладнішою є си ту ація у сто лиці (RR у Києві ста но вить
36%) та в інших ве ли ких містах. Оскільки КМІС про во дить чи ма ло опи ту -
вань (60–70 на рік, тоб то 200–300 за ці чо ти ри роки) і приділяє не а би я ку
ува гу ме то до логії досліджень, ми вва жаємо, що на явні дані ста тис тич но
сталі і що си ту ація в інших цен трах не кра ща, ніж у нас. Си ту ація мас кується 
тим, що ба га то ком паній (особ ли во у ца рині мар ке тин го вих досліджень)
про во дять ве ли ку кількість опи ту вань за квот ною вибіркою і публіку ють
рад ше не response rate, а cooperation rate (тоб то не відсо ток опи та них щодо
всіх, хто по тра пив до вибірки, а відсо ток опи та них щодо тих, кого знай шов і
на ма гав ся опи та ти інтер в’юєр). Іноді навіть у разі ви ко рис тан ня сто хас тич -
ної вибірки роз ра хун ки про во дять не за ре ко мен до ва ни ми ек спер та ми фор -
му ла ми1, а за фор му ла ми, що не ко рек тно збільшу ють RR, зок ре ма при об -
чис ленні RR у зна мен ник не вклю ча ють не дос тупні для інтер в’юєра до мо -
гос по да рства, роз та шо вані в за кри тих під’їздах.

Рис. 1. Ди наміка response rate у досліджен нях КМІС

Та ким чи ном, світова кри за із якістю да них F2F інтер в’ю з лаґом у 5–7
років до ко ти ла ся й до Украї ни.

Підхо ди до роз в’я зан ня про блем щодо F2F інтер в’ю у світі

Відповіддю соціологів на про бле ми з F2F інтер в’ю в усьо му світі був
 пере хід спер шу на те ле фонні опи ту ван ня з ви ко рис тан ням ком п’ю терів
(CATI – computer assisted telephone interview), а потім на Інтер нет-опи ту ван ня.
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Таб ли ця 2

Час тка ме тодів опи ту ван ня, що були за сто со вані у 2005 і 2009 ро ках
у світі1 (за су мою за мов лень на ви ко рис тан ня тих чи інших ме тодів), %

Ме тод 2005 2009

Face-to-face інтер в’ю  12  11
Те ле фон не опи ту ван ня  19  14
Інтер нет-опи ту ван ня  16  19
Пош то ве опи ту ван ня   4   3
Інші кількісні ме то диа  32  33
Якісні ме то ди  14  13
Інше   3   7
За га лом 100 100

а  піплмет ри (people meters), що ден ни кові па нелі тощо.

Як вид но з таб лиці 2, кількісні ме то ди ста нов лять більшість досліджень
(83% у 2005 і 80% у 2009), при цьо му 2005 року доміну ва ло те ле фон не опи -
ту ван ня (19%), тоді як на Інтер нет-опи ту ван ня при па да ло 16%, а на F2F
інтер в’ю — 12%. У 2009-му на пер ше місце вий шло вже Інтер нет-опи ту ван -
ня (19%), час тка те ле фон но го опи ту ван ня по мен ша ла до 14%, а face-to-face
інтер в’ю — до 11%.

Звісно, у різних краї нах цей про цес відбу вав ся по-різно му (див. табл. 3).

Таб ли ця 3

Струк ту ра за сто су ван ня ме тодів зби ран ня да них у де я ких краї нах,
2009, %

Краї ни

F2F
ю’ вретні 

е нно
 фе ле

Т
яннавут

ип о

-те нретнІ
я нна ву т
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иц інавоз
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А
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іннор ткеле 

й івор
)я нна в

юрі
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шо

П
я нна ву т
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м інсікьлік і
шнІ
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и над я нна р

ибз

 інсікьлік ,
М

О
Л

АГ
А

З
я нна р

ибз 
и до те

м
х

ина д

США  1 14 27 47  2  9 100
Швеція  6 37 31  9 17  0 100
Австрія 10 34 48  3  3  2 100
Бол гарія 24 19 57  0  0  0 100
Франція 27 24 25  0  4 20 100
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1 ESOMAR Industry Reports: Global market researchttp07 і Global market research 2010
(звіти про опи ту ван ня за мов ників та ви ко навців опи ту вань гро ма дської дум ки й мар ке -
тинґових досліджень, про ве де них найбільшим об’єднан ням по лстерів і мар ке то логів —
Євро пе йською спільно тою дослідників гро ма дської дум ки і мар ке тинґових досліджень
(European Society Opinion and Market Research).



Ве ли ка 
Бри танія 31 22 33  0 12  2 100

Росія 40 27  8 20  1  4 100
Украї на 50 17  1  0  0 32 100
Поль ща 55 15  4 12  3 11 100
Ру мунія 71 18  3  8  0  0 100
ЗАГАЛОМ
(для всіх 46
країн, де
здійсне но
опи ту ван ня)

18 23 30  1  5 22 100

* Включ но із ви ко рис тан ням при строїв, що фіксу ють, на яко му ка налі пра цює те -
левізор — піплмет ри, що ден ни кові па нелі тощо.

Дже ре ло да них: ESOMAR Industry Report, 2010.

Як ба чи мо, у США май же пе ре ста ли ви ко рис то ву ва ти F2F інтер в’ю, тоді
як, скажімо, у Польщі чи Ру мунії цей ме тод і далі домінує. На ве дені в цій
таб лиці дані для Росії й, особ ли во, для Украї ни не надійні, по за як у Росії
лише 36 ком паній є чле на ми ЕSОМАР, а в Україні — 12 (в інших краї нах їх
куди більше, і відповіді їхніх пред став ників точніше відоб ра жа ють спів -
відно шен ня ви ко рис то ву ва них ме тодів опи ту ван ня, на прик лад, у Ве ликій
Бри танії — 124, у Німеч чині — 142). Тому для Украї ни ми ви ко рис то вуємо
дані спеціаль но про ве де но го досліджен ня, що вклю чає опи ту ван ня кількох
со тень пред став ників організацій, які за мов ля ють і про во дять досліджен ня
(див. табл. 4), де ми на во ди мо співвідно шен ня тільки трьох основ них ме -
тодів опи ту ван ня і, відповідно, всі відсот ки пе ре ра хо ва но щодо суми за мов -
лень на ці три ме то ди).

Таб ли ця 4

Співвідно шен ня вит рат на різні ме то ди опи ту ван ня1

Ме тод опи ту ван ня
Світ Украї на

2009 2008 2010

F2F інтер в’ю  25  56  44
CATI  32  30  33
Інтер нет-опи ту ван ня  43  14  23
ЗАГАЛОМ 100 100 100

Якщо вжи ва ти термін “ре во люція” не в стро го му на уко во му сенсі, а як
ме та фо ру і ро зуміти під ре во люцією в ме то дах зби ран ня інфор мації пе рехід
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Закінчен ня табл. 3

1 По каз ни ки щодо світу — дані зга да но го звіту ESOMAR 2010, для Украї ни — дані
спеціаль но го опи ту ван ня 500 пред став ників (2008) і 255 пред став ників (2010) міжна -
род них та укр аїнських ком паній, які за мов ля ють досліджен ня. Опи ту ван ня про ве дені
Укр аїнською асоціацією мар ке тинґу і ком панією InMind (ме тод F2F, B2B і CAWI B2B). 



від доміну ван ня од но го ме то ду до доміну ван ня іншо го ме то ду, то мож на го -
во ри ти про три такі ре во люції:

1) пе рехід від со лом ’я них опи ту вань до ґел лапівських тех но логій, тоб то 
до F2F стан дар ти зо ва них інтер в’ю за сто хас тич ною реп ре зен та тив -
ною вибіркою;

2) пе рехід від F2F до те ле фон них опи ту вань (CATI);
3) пе рехід від CATI до онлай но вих досліджень.
Якщо у світі за останні кілька років відбу ла ся вже тре тя ре во люція, то в

Україні — поки що тільки пер ша.
Як ба чи мо, час тка F2F інтер в’ю зни жується, тоді як час тка CATI й Інтер -

нет-опи ту вань зрос тає. Ра зом із тим тем пи зрос тан ня онлай но вих опи ту -
вань вищі за тем пи зрос тан ня CATI.

Зда ва лось би, тен денції в роз вит ку ме тодів опи ту вань в Україні такі ж,
як у всьо му світі в цілому. Однак це сто сується лише да ле кої пер спек ти ви. У 
на й ближ чий час та кий пе ребіг подій на вряд чи мож ли вий, бо інфрас трук ту -
ра в нас (і в більшості по стра дя нських країн), зок ре ма те ле фонні й Інтер -
нет-ко мунікації, не да ють мож ли вості реалізо ву ва ти західні тен денції. Не -
яс но, зок ре ма, чи доміну ва ти ме у нас CATI, як це було в західних краї нах ще
кілька років тому або ми одра зу пе рей де мо до доміну ван ня Інтер нет-опи ту -
вань чи комбіну ван ня різних ме тодів. Роз гля не мо цю си ту ацію док ладніше.

Тен денції  та об ме жен ня в роз вит ку
те ле фон них й Інтер нет-опи ту вань в Україні

У таб лиці 5 містять ся дані опи ту вань КМІС сто сов но за без пе че ності на -
ших співвітчиз ників стаціонар ни ми та мобільни ми те ле фо на ми.

Таб ли ця 5

Час тка осіб, які ма ють те ле фо ни, се ред до рос ло го на се лен ня Украї ни,
2011, %

Тип те ле фонів Усе на се лен ня Місто Село

Тільки мобільний 37 32 49
І мобільний, і стаціонар ний 41 49 25
Тільки стаціонар ний те ле фон 12 14  8
Не ма ють жод них те ле фонів 10  5 18
Ма ють стаціонар ний те ле фон 53 63 33
Ма ють мобільний те ле фон 78 81 74

Як ба чи мо, ли шень ко жен дру гий (а в селі — ко жен третій) має ста -
ціонар ний те ле фон. Тому те ле фонні опи ту ван ня на базі стаціонар них те ле -
фонів не мо жуть бути заміною F2F інтер в’ю, як це було в західних краї нах, де
те ле фо ни мали прак тич но 100% до мо гос по дарств (останніми ро ка ми, втім,
час ти на до мо гос по дарств відмо ви ли ся від стаціонар них те ле фонів).

Ліпшою є спра ва з мобільни ми те ле фо на ми, які є у май же 80% на се лен -
ня, при чо му село не дуже силь но відрізняється від міста. Про те мобільні те -
ле фо ни на про чуд нерівномірно роз поділені за віко ви ми гру па ми: 95% у
групі 18–29 років і тільки 30% се ред осіб, стар ших за  70 років (див. рис. 2).
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Рис. 2. Вік і рівень те ле фонізації

Крім того, по бу до ва вибірки для мобільних те ле фонів є склад ним і не -
дос тат ньо роз роб ле ним про це сом. Хоч там як, опи ту ван ня з ви ко рис тан ням
мобільних те ле фонів теж не може бути заміною F2F інтер в’ю.

Ма буть, найліпший варіант — комбінація опи ту вань за до по мо гою мо -
більних і стаціонар них те ле фонів (dual frame phone survey). Але тут теж є
про бле ми. По-пер ше, 10% на се лен ня (а в селі 18%) вза галі не ма ють те ле фо -
ну. По-дру ге, вибірка для комбінації стаціонар них і мобільних те ле фонів ще 
складніша, ніж для мобільних. Зреш тою, те ле фонні опи ту ван ня вза галі не
мо жуть бути по вноцінною заміною очних інтер в’ю, бо вони ма ють вель ми
суттєві об ме жен ня сто сов но склад ності опи ту валь ни ка (а деякі види опи ту -
ван ня — на прик лад, оціню ван ня рек лам них зоб ра жень чи рек лам них ро -
ликів — уза галі не мож ливі).

Що сто сується Інтер нет-опи ту вань, то вони, на відміну від те ле фон них
опи ту вань, у при нципі мо жуть ви я ви ти ся по вноцінною заміною зви чай них
інтер в’ю і вже, як ми ба чи мо, по тро ху доміну ють у світі в цілому і ста ють та -
кою заміною у ба гать ох краї нах (табл. 6).

У пер спек тиві те саме, на пев но, відбу деть ся і в Україні. Але коли?
Збільшен ня кількості ко рис ту вачів мобільних те ле фонів відбу ва ло ся до -
волі швид ко й опи су ва ло ся S-кри вою (спер шу повільне зрос тан ня, потім
дуже швид ке, ек спо ненційне, потім, мірою на си чен ня, зно ву повільне). Як -
би те саме ста ло ся з Інтер не том, то кри зу було б швид ко по до ла но. І тут му -
си мо з при крістю кон ста ту ва ти, що зрос тан ня кількості ко рис ту вачів Інтер -
не ту відбу вається повільніше, ніж ми сподіва ли ся. Прог но зи, зроб лені в
різні роки (від 2003-го) Є.Боль шо вим, Н.Хар чен ко, В.За бу зо вою, В.Па -
ніотто,  були по бу до вані на ме то до логії S-кри вої [Modis, 1992] і ви я ви ли ся
не вип рав да но оптимістич ни ми [Боль шов, Хар чен ко, s.a.; Па ни от то, Боль -
шов, 2006]. Гіпо те зи сто сов но ек спо ненційно го зрос тан ня кількості  ко рис -
тувачів Інтер не ту поки не підтвер ди ли ся. Роз вит ку мобільно го зв’яз ку
спри я ло зде шев лен ня зв’яз ку, мобільних те ле фонів, кон ку ренція опе ра -
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торів. Важ ли во та кож, що на се лен ня має ве ли кий досвід ви ко рис тан ня
стаціонар них те ле фонів. Як ба чи мо, си ту ація з Інтер не том зовсім інша.
По-пер ше, зв’я зок тут здійснюється пе ре важ но че рез ком п’ю те ри, що кош -
ту ють знач но до рож че (ті поки що не чис ленні ко рис ту вачі смар тфонів  та
інших подібних при строїв, ма ють та кож і ком п’ю те ри). По-дру ге, опа ну ван -
ня ком п’ю терів, що є пе ре ду мо вою й об ме жен ням для ви ко рис тан ня Інтер -
не ту, є куди складнішим за опа ну ван ня мобільних те ле фонів. Кількість ко -
рис ту вачів ком п’ю терів (рис. 3) зрос тає знач но повільніше, ніж кількість ко -
рис ту вачів мобільних те ле фонів.

Таб ли ця 6

Співвідно шен ня час тки ко рис ту вачів Інтер не ту в краї нах Євро пи (2011) і
пи то мої ваги Інтер нет-опи ту вань се ред інших ме тодів опи ту ван ня, 20091

Країна % ко рис ту вачів % Інтер нет-опи ту вань
Нор вегія 94,4 25,7
Швеція 92,4 34,2
Нідер лан ди 88,3 45,5
Фінляндія 85,2 42,3
Ве ли ка Бри танія 82,0 34,2
Швей царія 80,5 15,5
Німеч чи на 79,9 31,5
Сло вач чи на 74,2  3,3
Франція 69,5 31,7
Чехія 65,6  6,0
Сло венія 64,9 19,6
Іспанія 62,2 13,0
Угор щи на 61,9 11,7
Поль ща 58,4  3,4
Італія 49,2 14,9
Пор ту галія 48,0  8,9
Греція 46,2 55,8
Ту реч чи на 44,4  1,8
Росія 43,0  3,0
Ру мунія 35,5  8,9
Украї на 33,9  2,6
Мол до ва 30,9 немає да них
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1 Дже ре ло да них про Інтер нет-про ник нен ня: Internet World Stats — 
http://www. internetworldstats. com/stats4. htm. Дані про Інтер нет-опи ту ван ня — об чис -
лені нами на підставі звіту Global market research 2010, що містить відо мості за 2009 рік (як
ми вже за зна ча ли, дані для Украї ни не реп ре зен та тивні). Слід зва жа ти на те, що Міжна род -
на те ле ко мунікаційна спілка для аналізу і порівнян ня ви ко рис тан ня Інтер не ту в гло баль -
но му мас штабі за сто со вує за про по но ва не Internet World Stats (IWS) виз на чен ня про ник -
нен ня Інтер не ту як час тки всьо го на се лен ня краї ни, що ви ко рис то вує Інтер нет, а ко рис ту -
ва чем Інтер не ту вва жається ко жен, хто у пев ний мо мент має мож ливість ви ко рис то ву ва ти 
Інтер нет.



Рис. 3. Час тка осіб, які ма ють мобільні те ле фо ни (вер хня лінія) і ком п’ю те ри (ни жня
лінія) се ред до рос ло го на се лен ня Украї ни

У підсум ку за гал ко рис ту вачів Інтер не ту зрос тає при близ но так само, як 
кількість ко рис ту вачів ком п’ю терів (рис. 4).

Рис. 4. Час тка всіх ко рис ту вачів Інтер не ту (вер хня лінія) і тих, хто ви ко рис то вує
Інтер нет удо ма (ни жня лінія), се ред до рос ло го на се лен ня Украї ни

Адекватнішим, ма буть, є інший підхід до про гно зу ван ня кількості ко -
рис ту вачів Інтер не ту — імітаційне мо де лю ван ня (зок ре ма аґен тне мо де лю-
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ван ня). Така мо дель роз роб ле на А.Гру шець ким1 і вра хо вує два про це си:
по-пер ше, старіння на се лен ня, смертність се ред ста те во-віко вих ко горт і по -
сту по ве заміщен ня стар ших віко вих ко горт із низ ь ким рівнем ко рис ту ван ня 
Інтер не том більш мо ло ди ми й “Інтер нет-про су ну ти ми” ко гор та ми; по-дру -
ге, щорічний приріст кількості ко рис ту вачів Інтер не ту в кожній ста те во-
 віковій ко горті (як свідчать наші дані, мо лодші ко гор ти ма ють не тільки
вищу чи сельність Інтер нет-ко рис ту вачів, а й вищі тем пи її зрос тан ня).

Ре зуль та ти мо де лю ван ня цим ме то дом на базі опи ту вань КМІС уна оч -
не но на рис. 5. Відповідно до цієї мо делі тем пи зрос тан ня кількості ко рис ту -
вачів бу дуть ни жчи ми, ніж у разі ви ко рис тан ня S-кри вої, але ви щи ми, ніж
при за сто су ванні лінійних мо де лей.

Pис. 5. Прог ноз час тки Internet-ко рис ту вачів в Україні

Ре зуль та ти про гно зу ван ня кількості Інтер нет-ко рис ту вачів засвідчу -
ють, що впро довж на й ближ чих 8–10 років про по вну заміну F2F інтер в’ю
Інтер нет-опи ту ван ня ми в Україні годі й ка за ти.

Комбіну ван ня ме тодів опи ту ван ня (mix-mode surveys)
як на й пер спек тивніший підхід до зби ран ня да них в Україні

Якщо на відміну від інших країн ані те ле фонні опи ту ван ня, ані Інтер -
нет-опи ту ван ня не мо жуть швид ко витісни ти F2F інтер в’ю, а якість останніх 
погіршується, мож на при пус ти ти, що найбільшою мірою для Украї ни під -
хо дить ви ко рис тан ня комбінацій F2F інтер в’ю з те ле фон ни ми й Інтер нет-
 опи ту ван ня ми. При цьо му ми пе ре дба чаємо, що за раз на й пер спек тивнішою
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1 Мо дель була пре зен то ва на на VIII Міжна родній кон фе ренції “ReMark — Мар ке тин -
гові досліджен ня в Україні” (Київ, 28 ве рес ня 2011) у до повіді В.Паніотто та А.Гру шець -
ко го “Експо ненційне зрос тан ня чи сель ності Інтер нет-ко рис ту вачів: мрія чи дійсність?”



є комбінація F2F із CATI, а в на й ближ чо му май бут ньо му — комбінація F2F із
Інтер нет-опи ту ван ня ми чи CATI із Інтер нет-опи ту ван ня ми.

Роз гля не мо, на прик лад, поєднан ня F2F інтер в’ю з те ле фон ним опи ту -
ван ням (CATI) з точ ки зору то таль но го підхо ду до по ми лок опи ту ван ня
[Weisberg, 2005] (див. табл. 7).

Таб ли ця 7

Порівнян ня по ми лок F2F інтер в’ю і CATI
в плані то таль но го підхо ду до по ми лок опи ту ван ня

(у клітин ках таб лиці — умов на якісна оцінка ве ли чи ни по мил ки)

Типи по ми лок F2F інтер в’ю CATI

По мил ка вибірки (sampling error) низ ь ка низ ь ка 
По мил ка по крит тя (coverage eror) низ ь ка ви со ка 
По мил ка за ра ху нок невідповіді на ан ке ту в ціло му,
низ ь кий RR (nonresponse error at the unite level) ви со ка се ред ня 

По мил ка невідповіді на рівні за пи тан ня (nonresponse
error at the item level) низ ь ка се ред ня 

По мил ка за ра ху нок рес пон ден та (measurement error
due to respondent) низ ь ка се ред ня 

По мил ка за ра ху нок інтер в’юєра (measurement error
due to interviewer) се ред ня се ред ня 

По мил ки ко ду ван ня, вве ден ня тощо (postsurvey error) низ ь ка низ ь ка 

Таке комбіну ван ня мож на здійсню ва ти при наймні дво ма спо со ба ми.
По-пер ше, різні ме то ди для різних су куп нос тей рес пон дентів, зок ре ма в
сільській місце вості, де RR дос тат ньо ви со ка, ви ко рис то ву ва ти F2F інтер -
в’ю, а в місті — CATI. Інший варіант — ви ко рис то ву ва ти об ид ва ме то ди для
двох реп ре зен та тив них підви бо рок з однієї ге не раль ної су куп ності (далі на -
ве де но при клад опи ту ван ня в Києві, коли по ло ви ну вибірки опи та но F2F
інтер в’ю, а по ло ви ну — CATI). Обид ва ме то ди чу до во до пов ню ють одне од -
но го, ви со ка по мил ка по крит тя CATI (че рез низ ь кий рівень те ле фонізації)
ком пен сується низ ь ким рівнем по мил ки по крит тя F2F, і на впа ки — ви со кий
рівень по мил ки невідповідей F2F ком пен сується ни жчим рівнем по мил ки
CATI за ра ху нок RR. У те ле фон но му опи ту ванні ни жчи ми є по мил ки, по в’я -
зані з до бо ром рес пон дентів, а в F2F інтер в’ю — по мил ки, по в’я зані з вимірю -
ван ням, із невідповідями рес пон дентів.

Про те на гро мад же ний нами досвід по час ти су перечить цим те о ре тич -
ним мірку ван ням. У травні 2008 року за місяць і за два тижні до ви борів мера 
Києва, що відбу ли ся 25 трав ня 2008 року, КМІС провів опи ту ван ня ви -
борців Києва за дво ма реп ре зен та тив ни ми вибірка ми: 500 рес пон дентів —
ме то дом F2F, 500 рес пон дентів — ме то дом CATI1.
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1 Для F2F інтер в’ю вибірка стра тифіко ва на за чи сельністю на се лен ня в кож но му із 10
ра йонів Києва, а потім за сто со ва но ви пад ко вий вибір по што вих округів, ад рес до мо гос -
по дарств і рес пон дентів у кож но му бу дин ку. RR  = 36%. Для CATI ми за сто со ву ва ли ме -
тод ге не рації ви пад ко во го но ме ра. RR = 56%.



Таб ли ця 8

Порівнян ня да них опи ту вань
із ре зуль та та ми ви борів мера Києва 25 трав ня 2008

Ме то ди
Се ред ньок вад ра тич не відхи лен ня

16–23 квітня, % 2–11 трав ня, %

CATI 3,6 1,8
Face-to-face 4,8 3,3
Комбінація CATI і F2F 4,2 2,3

Дані опи ту ван ня (табл. 8) по ка зу ють, що на відміну від на ших при пу -
щень ре зуль та ти опи ту вань ме то дом CATI (про ве дені як за місяць, так і за
два тижні до ви борів) ближчі до ре зуль татів ви борів, ніж комбінація CATI і
F2F. Се ред ньок вад ра тич не відхи лен ня опи ту ван ня від ре зуль татів ви борів
для всіх дев ’я ти кан ди датів для CATI ста но вить 3,6% і 1,8%, а для комбіно ва -
но го досліджен ня — 4,2% і 2,3% відповідно.

Ми вва жаємо, що це не є свідчен ням без пер спек тив ності комбіну ван ня
різних ме тодів, а рад ше го во рить про те, що комбіну ван ня ме тодів є не -
тривіаль ним за вдан ням. У цьо му разі мож ли вим є вплив кількох об ста вин:
по-пер ше, вплив спе цифічної си ту ації в Києві, де май же 100% на се лен ня ма -
ють те ле фо ни і тому по мил ка по крит тя CATI не більша, ніж для F2F інтер -
в’ю; по-дру ге, ан ке та до волі про ста, тому пе ре ва ги F2F інтер в’ю на етапі
вимірю ван ня не суттєві, тоб то в цьо му ви пад ку F2F інтер в’ю не ком пен сує
вади те ле фон но го опи ту ван ня, а по сту пається те ле фон но му опи ту ван ню за
всіма па ра мет ра ми; зреш тою, ми ме ханічно об’єдна ли дані F2F інтер в’ю і
CATI в один файл. Мож ли во, для комбіно ва них опи ту вань потрібен більш
про ду ма ний спосіб об’єднан ня да них, потрібна ма те ма тич на мо дель, що
інтеґрує дані двох опи ту вань, зва жа ю чи на по мил ки кож но го типу й поєдну -
ю чи дані та ким чи ном, щоби мінімізу ва ти за галь ну помилку.

Обго во рен ня пер спек тив роз вит ку ме тодів зби ран ня інфор мації.
Альтернативні ідеї

На вже зга даній кон фе ренції “Кри за в ме то дах опи ту ван ня та шля хи її
по до лан ня” були вис лов лені й інші ідеї, по в’я зані з роз вит ком ме тодів зби -
ран ня інфор мації.

1. Пе ре дусім об го во рен ня по ка за ло, що не всі згодні з те зою про існу ван -
ня кри зи. Вис лов лю ва ла ся дум ка, що кри зи немає, а є при род ний роз ви ток і
підви щен ня ви мог до надійності й валідності ре зуль татів. На пев но, це по -
в’я за не з тим, що ака демічні, або academic directed, досліджен ня із дуже ве ли -
ки ми склад ни ми ан ке та ми вза галі не ма ють особ ли вих аль тер на тив F2F
інтер в’ю і не по тре бу ють пе ре хо ду на інші ме то ди. Доцільно роз гля да ти си -
ту ацію з ме то да ми опи ту ван ня окре мо при наймні для 3-х си ту ацій: уря дові
або ака демічні досліджен ня з дуже склад ни ми ан ке та ми, опи ту ван ня  гро -
мад ської дум ки (зок ре ма елек то ральні та соціальні опи ту ван ня) і мар ке тин -
ґові досліджен ня, що час то пе ре дба ча ють реп ре зен та тивність не для всьо го
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на се лен ня, а для пев них цільо вих груп. Ма лой мовірно, що F2F інтер в’ю буде
цілком замінене бе зо со бо вим опи ту ван ням; ба га то видів опи ту ванн ня не
мо жуть бути замінені за очним спілку ван ням. До того ж про бле ми з F2F
інтер в’ю сто су ють ся пе ре важ но інтер в’ю, за які рес пон дент не одер жує
опла ти, платні інтер в’ю ма ють до волі ви со кий response rate. Інтер нет може
не тільки витісня ти F2F інтер в’ю, а й на впа ки — спри я ти його под аль шо му
роз вит ку. Зок ре ма, уже за раз інтер в’ю мож на про во ди ти че рез Інтер нет (на -
прик лад, за по се ред ниц тва Скай па).

2. Response rate у F2F інтер в’ю падає, але це ще не ка тас тро фа. Не тре ба
фе ти ши зу ва ти цей по каз ник. Якість да них за ле жить і від інших чин ників;
зок ре ма, від різниці ха рак те рис тик тих, хто відповів, і тих, хто не відповів —
якщо ця різни ця не ве ли ка, то якість да них буде ви со кою навіть за низ ь ко го
response rate. Не обхідно мати яко мо га повнішу сис те му по каз ників, які
оціню ють якість да них, а та кож на ма га ти ся одер жа ти оцінки ха рак те рис тик
тих, хто не відповів, ця інфор мація вмож ли вить зва жу ван ня от ри ма них да -
них і спри я ти ме ком пен су ван ню падіння response rate. Найбільшою мірою
ця стра тегія роз роб ле на для па нель но го досліджен ня до мо гос по дарств. Роз -
ви ток за зна че но го вище підхо ду як більш універ саль но го по ля гає в ідеї
“реаґуваль но го диз ай ну”. Та кий диз айн скла дається із двох і більше фаз,
при чо му в першій фазі (кот ра дуже на га дує ме то дич ний ек спе ри мент) зби -
рається до дат ко ва інфор мація — так звані па ра дані, що їх ви ко рис то ву ють у
на ступ них фа зах. Нап рик лад, у першій фазі ви ко рис то ву ють різні ме то ди
зби ран ня інфор мації на різних підвибірках або різні версії опи ту валь ників
(ко рот ка і дов га) чи різну кількість дзвінків. Крім того, зби рається інфор -
мація про досвід інтер в’юєрів, про ділян ки, на яких про во ди ти муть до -
сліджен ня (не жит лові бу дин ки, ха рак те рис ти ки інфрас трук ту ри, пе ре шко -
ди, за гро зи для інтер в’юєрів тощо), а та кож ха рак те рис ти ки си ту ації та про -
це су інтер в’ю (час доби, дні тиж ня, час, вит ра че ний на по їздку). Ці дані ви -
ко рис то ву ють для оціню ван ня ймовірності про ве ден ня інтер в’ю на на ступ -
ній фазі досліджен ня. Уся ця інфор мація ви ко рис то вується для зміни  ди -
зайну досліджен ня, при сто су ван ня його до умов опи ту ван ня і для под аль -
шо го кориґуван ня та зва жу ван ня да них опи ту ван ня.

3. Не дос татній роз ви ток Інтер не ту ще не озна чає, що нам нема чим
замінити F2F інтер в’ю. Звісно, ми відстаємо від західних країн за інфор -
маційни ми тех но логіями: в Україні ли шень 40% до рос лих дос тупні че рез
Інтер нет, але це вже чи ма ло. Є такі ка те горії на се лен ня, котрі май же су -
цільно охоп лені Інтер не том, до них уже мож на не по си ла ти інтер в’юєрів і не
те ле фо ну ва ти. Зок ре ма, це міська мо лодь, а та кож чис ленні про фесійні гру -
пи. І в мар ке тинґу, коли потрібно знай ти дуже рідкісні гру пи на се лен ня (на -
прик лад тих, хто пив “Сто лич ну”, але пе ре клю чив ся на “Горілку з пер цем”) і
йдеть ся вже не про реп ре зен та тивність, Інтер нет-опи ту ван ня не замінні.
Саме тому КМІС ак тив но роз ви ває влас ну онлай но ву па нель InPoll (www.
inpoll. net) шля хом рек ру ту ван ня учас ників під час про ве ден ня пла но вих
F2F досліджень. Як по ка зує наш досвід, онлай нові опи ту ван ня за тре бу вані в
разі три ва ло го досліджен ня по ведінки спо жи вачів (що ден ни кові до слi -
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джен ня), тес ту ван ня рек лам них кон цепцій, вив чен ня по пи ту на онлайн-по -
слу ги, а та кож медіа-спо жи ван ня, яке по сту по во міґрує в Інтер нет.

4. Комбіну ван ня стаціонар них і мобільних те ле фон них опи ту вань (du -
al- frame mode) дуже пер спек тив не, але має низ ку про блем (в яких про -
порціях і яким чи ном поєдну ва ти об идві бази, як при в’я за ти мобільні те ле -
фо ни до те ри торій, як змен ши ти чис ло дзво ників на но ме ри, яких не існує,
тощо).

5. Ви ок рем ле но різні типи комбіну ван ня, зок ре ма: 1) комбіну ван ня спо -
собів ко мунікації з рес пон ден та ми; 2) ви ко рис тан ня різних ме тодів для
різних підвибірок. Склад ною про бле мою є вимірю ван ня ефек ту ме то ду, що
по зна чив ся на ре зуль та тах опи ту ван ня, тому пер ший ме тод є менш ри зи ко -
ва ним. Важ ли вим ас пек том є за лу ченість за мов ни ка у вибір диз ай ну до -
сліджен ня й оціню ван ня ри зиків.

6. Якщо го во ри ти про відда леніші пер спек ти ви, то ви ни кає пи тан ня: чи
бу дуть опи ту ван ня вза галі потрібні? Де далі більше інфор мації про ре аль ну
по ведінку і мо ти вацію лю дей мож на от ри ма ти, ви ко рис то ву ю чи технічні
мож ли вості та інфор маційні тех но логії. Нап рик лад, поки не було піпл -
метрів, потрібні були опи ту ван ня, а за раз що ден ни ки те ле пе рег ля ду пішли
в ми ну ле. Те саме відбу вається з ціно ви ми досліджен ня ми, ска ну ван ня
штрих- кодів витісняє опис SKU (Stock Keeping Unit — спо лу чен ня мар ки,
ґатун ка й упа ков ки). У краї нах, де люди шир ше ви ко рис то ву ють кре дитні
кар тки і де пе ревіря ють кре ди тос про можність — про ба гать ох лю дей відомо, 
де вони пра цю ють, що вони ку пу ють, що їдять, куди їздять, скільки гро шей
вит ра ча ють, які га зе ти пе ре дпла чу ють тощо. А про ска ну ван ня імпульсів
моз ку при пе ре гляді рек ла ми, фіксацію рухів зіниць при ви борі то ва ру в су -
пермар кеті та збе ре жен ня історії відвіду ван ня сайтів годі й го во ри ти. У 2011 
році ко жен третій до рос лий украї нець як мінімум один раз відвіду вав сай ти
соціаль них ме реж і жи вих ча со писів. В Україні ство ре но де сят ки мільйонів
осо бис тих профілів, де відбу вається обмін різно манітним кон тен том (осо -
бис та соціаль но-де мог рафічна інфор мація, фото, відео, му зи ка,  префе рен -
ції, по си лан ня тощо). Хо че мо ми того чи ні, вва жає ре дак тор ви дан ня
ESOMAR Си мон Чадвік, але світ, в яко му ми жи ве мо, стає не о бо рот но циф -
ро вим і мобільним, тому дослідницькі підхо ди про сто не мо жуть за ли ша ти -
ся незмінни ми [Chadwick, 2011] .

Що ми ро би ти ме мо у 2020 році? Опи ту ва ти кількох доб ро вольців, у
яких знай деть ся час і ба жан ня відкри ти двері сво го бун ке ра і взя ти участь в
опи ту ванні? Упер ше про ве де мо пер ше Інтер нет-опи ту ван ня, реп ре зен та -
тив не для всієї краї ни? Пе рей де мо на па сив не веб-спос те ре жен ня в соціаль -
них ме ре жах, біомет ри ку і мо мен тальні мобільні опи ту ван ня? Або ж участь
в опи ту ван нях ста не гро ма дя нським об ов’яз ком1, і всі, хто по тра пив у ви -
пад ко ву вибірку, бу дуть звільнені на півдня від ро бо ти і зо бов ’я зані від -
повідати на за пи тан ня соціологів (як за раз у США ви пад ко во відібрані гро -
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1  Нап рик лад, у Німеч чині вже за раз рес пон ден ти не ма ють пра ва відмов ля ти ся від
участі в дер жав них соціологічних досліджен нях.



ма дя ни зо бов ’я зані бра ти участь у суді при сяж них)? Ми на зва ли деякі тен -
денції в роз вит ку ме тодів опитування, але з упевненістю сказати, які з цих
тенденцій домінуватимуть, поки важко.
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