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Стадії підви щен ня рівня до сяж ності рес пон дентів
при про ве денні інтер нет-опи ту вань

Анотація

Зас то су ван ня кількісних ме тодів зби ран ня інфор мації в Інтер неті має як ви -
гідні пе ре ва ги, так і оче видні вади. Слабкі місця інтер нет-досліджень по в’я зані
пе ре дусім із труд но ща ми фор му ван ня вибірки і пи тан ня ми реп ре зен та тив -
ності да них. Ви со ка час тка тих, хто відмо вив ся відповідати, стає ре аль ною
про бле мою, кот ру соціоло гам до ве деть ся роз в’я зу ва ти при зби ранні й аналізі
да них будь-яко го ма со во го опи ту ван ня. Наг ро мад же ний досвід про ве ден ня
інтер нет-опи ту вань дав ав торці змо гу роз гля ну ти стадії до сяж ності рес пон -
дентів в онлайн-ре жимі й за про по ну ва ти спо со би підви щен ня рівня відповідей у
разі за сто су ван ня інтер нет-тех но логій.
З ура ху ван ням тех но логічних, ко муніка тив них і соціаль но-пси хо логічних особ -
ли вос тей організації інтер нет-опи ту ван ня було ви ок рем ле но чо ти ри стадії
підви щен ня рівня до сяж ності онлайн-рес пон дентів: технічний дос туп (на -
явність фахівця з технічних пи тань, вибір про гра ми для про ве ден ня опи ту ван -
ня, по пе реднє тес ту ван ня опи ту валь ни ка, про фесіоналізм інтер в’юєрів), пре -
зен таційна мо дель (відкри тий дос туп до от ри ма них да них, технічна ґарантія
збе ре жен ня, мо ральні сти му ли, реґулярність про ве ден ня онлайн-досліджень,
ав то ри тет дослідниць ких організацій), стра тегія на бо ру рес пон дентів (роз -
маїт тя форм інтер нет-ко мунікації, по пе ред ня реєстрація, ав то ма ти зація
ро бо ти з ба за ми да них елек трон них ад рес, ство рен ня і підтри ман ня інтер -
нет-па не лей, виз на чен ня унікаль ності участі лю ди ни в опи ту ванні) та схе ма
підго тов ки вибірки (технічна фільтрація по тенційних учас ників, ак тив на рек -
ла ма опи ту ван ня).
Уза галь не ний вис но вок зво дить ся до не обхідності серй оз них ме то дич них ек спе -
ри ментів для ви яв лен ня потрібних па ра метрів управління онлайн-досліджен -
ня ми.

Клю чові сло ва: інтер нет-опи ту ван ня, рівень відповідей, до сяжність онлайн-
 рес пон дентів, анонімність відповідей, дос товірність да них, стра тегії на бо ру
рес пон дентів, схе ма підго тов ки вибірки
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У пер ших публікаціях про інтер нет-досліджен ня відзна ча ли низ ку їхніх 
пе ре ваг пе ред тра диційни ми опи ту ван ня ми “папір—олівець” [Бу тен ко, 2000;
Док то ров, 2000; Фи лип по ва, 2001]. Порівня но із па пе ро вою реєстрацією да -
них онлайн-управління про це сом опи ту ван ня є вигіднішим з ба гать ох при -
чин: еко номія фіна нсо вих і ча со вих вит рат, реалізація цільо вих вибірок із
сен зи тив них тем або се ред за кри тих груп, легкість організації досліджень
міжреґіональ но го і міжна род но го мас шта бу, муль ти медійні мож ли вості
офор млен ня онлайн-опи ту валь ни ка, за без пе чен ня повніших ко мен тарів і
зво рот но го зв’яз ку без впли ву по се ред ників-інтер в’юєрів, вклю ченість у
дослідниць кий про цес рес пон дентів з фізич ни ми ва да ми тощо. На прак ти ку 
ма со вих опи ту вань по зи тив но впли ну ли ав то ма тич не опра цю ван ня ан кет
уже на етапі зби ран ня емпірич них да них, легкість у збе ре женні й пе ре данні
пер вин них да них, мож ливість швид ше скла да ти підсум кові звіти. Про те за
ре тель но го роз гля ду валідності й реп ре зен та тив ності зібра них в онлайн-ре -
жимі да них з’яв ляється низ ка кри тич них за ува жень, що вка зу ють на зни -
жен ня якості інтер нет-опи ту вань.

Як пра ви ло, інтер нет-досліджен ня не вит ри му ють кри ти ки з при во ду
реп ре зен та тив ності да них у зв’яз ку із сис те ма тич ни ми зсу ва ми вибірки
[Denscombe, 2009; Sax et al., 2003]. Раніше ко рис ту ва ча ми ґло баль ної ком -
п’ю тер ної ме режі на й частіше були мо лоді, ма теріаль но за без пе чені й тех ніч -
но гра мотні люди. Тому основ ним усклад нен ням ви яв ля ла ся не дос тупність
онлайн-ан ке ти для по тенційних рес пон дентів че рез вікові особ ли вості
(стар ше по коління важ ко опа но ву ва ло при нци пи ро бо ти з ком п’ю те ром і
бра у зе ром) і фіна нсові об ме жен ня (при дбан ня ком п’ю те ра й опла та інтер -
нет-трафіку незрідка ста ва ли непід’ємним тя га рем навіть для се ред ньо го
кла су). У наш час де далі інтен сивніше роз ви вається інфор маційна і нфра -
структура в цілому (мобільний, без дро то вий дос туп до Інтер не ту), постійно 
зрос тає об сяг інтер нет-ау ди торії, збільшується час ви ко рис тан ня інтер -
нет-ре сурсів, підви щується стаж ро бо ти в Інтер неті, змінюється став лен ня
до под а но го в Ме режі змісту. У зв’яз ку із за зна че ни ми тен денціями інфор -
ма ти зації суспільства го лов ною про бле мою про ве ден ня інтер нет- опи ту -
вань сьо годні стає низ ь кий рівень відповідей на онлайн-ан ке ту, кот рий, ма -
буть, де далі більшою мірою за ле жа ти ме від ме то дич них особ ли вос тей орга -
нізації онлайн-досліджен ня, а не від соціаль но-де мог рафічних або еко но -
мічних чин ників. Успіх інтер нет-опи ту ван ня буде суттєво по в’я за ний уже з
кон тро лем над реалізацією диз ай ну вибірки і за сто су ван ням відповідних
технік, які підви щу ють дос тупність потрібних рес пон дентів і їхню зацікав -
леність в участі. Та ким чи ном, су часні опи ту вальні ме то ди по тре бу ють
інно ваційних дієвих дослідниць ких технік, що ма ють спри я ти підви щен ню
рівня відповідей в інтер нет-опи ту ван нях. На яв ний досвід про ве ден ня ін -
тер нет-опи ту вань умож ли вить роз гляд стадій дос туп ності рес пон дентів в
онлайн-ре жимі й про по зицію спо собів підви щен ня рівня відповідей у разі
ви ко рис тан ня інтер нет-тех но логій.

По каз ник рівня відповідей — це час тка тих, хто по го див ся відповісти се -
ред по тенційних рес пон дентів, котрі по тра пи ли до вибірко вої су куп ності,
тоб то чим більше рес пон дентів по го ди ли ся відповідати на за пи тан ня ан ке -
ти, тим ви щим є по каз ник рівня відповідей. Ве ли ка кількість тих, хто відмо -
вив ся відповідати на ан ке ту, збільшує імовірність по я ви по хиб ки че рез
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невідповіді, якщо ті, хто відповів на опи ту ван ня, відрізня ють ся від тих, хто
не відповів, за по каз ни ка ми де мог рафічних та емоційно-оцінних змінних.
Ра зом із тим низ ь кий рівень відповідей не озна чає по хиб ки чи зсу ву, якщо
ха рак те рис ти ки тих, хто відповів, реп ре зен ту ють тих, хто не відповів. Іноді
де мог рафічна інфор мація час тко во дос туп на, але цих да них на й частіше не -
дос тат ньо для ви яв лен ня подібності або відмінності між тими, хто відповів, і 
тими, хто не відповів на те чи інше за пи тан ня ан ке ти. Оціню ван ня не -
відповідей є не обхідною про це ду рою пе ревірки якості досліджен ня. Рівень
відповідей (Response rate) є важ ли вим ста тис тич ним по каз ни ком, що є не -
обхідним для об чис лен ня по хиб ки невідповідей (Nonresponse error), а та кож
ука зує на мож ливі зсу ви у вибірковій су куп ності.

По хиб ка че рез невідповіді може на бу ва ти дві фор ми: за гальні, або по -
всюдні невідповіді, що на ле жать до вад ре зуль татів опи ту ван ня в цілому; оди -
ничні, або по пунктні невідповіді, що свідчать про не дос татнє опра цю ван ня
окре мих за пи тань, а та кож особ ли вос тей окре мо го рес пон ден та. Важ ли во
розрізня ти по хиб ку невідповідей і по хиб ку відповідей. По хиб ка від повідей
вклю чає низ ку мож ли вих не доліків, по в’я за них із за пи тан ня ми, на які рес -
пон ден ти реаґува ли особ ли вим чи ном: відповідали соціаль но ба жа ним чи -
ном; ба га то ра зо во відзна ча ли пун кти, не зва жа ю чи на зміст (“мов чаз на зго -
да”); не док ла да ли на леж них зу силь для ро зуміння суті за пи тань; уни ка ли
крайніх варіантів відповіді (“за довільню вальні відповіді”); пе ребільшу ва ли
оцінки у своїх відповідях (“над ви мог ливі” відповіді). Про по но ва на пра ця
сфо ку со ва на на за галь них невідповідях, на при чи нах відмов від опи ту ван ня в
цілому і на спо со бах ак тивізації участі по тенційних рес пон дентів.

Важ ли ву роль рівня відповідей у соціологічних досліджен нях де мо н -
струє кла сич ний при клад опи ту ван ня ча со пи су “The Literary Digest”, коли
па ра мет ри вибірко вої су куп ності не змог ли реп ре зен ту ва ти ге не раль ну су -
купність че рез ве ли ку кількість не по вер не них ан кет. Більшає кількість
відмов від участі в ма со вих опи ту ван нях ме то дом осо бис тих інтер в’ю. Як за -
зна чив В.Паніотто на кон фе ренції “Кри за в ме то дах опи ту ван ня і шля хи її
по до лан ня” (28 жов тня 2011 року, м. Київ), у реґуляр них опи ту ван нях
КМІС упро довж останніх чо тирь ох років рівень відповідей ста но вить май -
же 53%. Як в очних, так і в за очних фор мах опи ту ван ня вирізня ють низ ку
при чин відмо ви: відсутність вільно го часу, інтен сивність соціаль них кон -
тактів, збільшен ня тру домісткості на одну лю ди ну, постійні стре си, склад на
криміно ген на об ста нов ка, неґатив не став лен ня до соціологічних опи ту вань. 
Усе це при зво дить до не ба жан ня спілку ва ти ся з чу жою лю ди ною, роз кри ва -
ти свої пер со нальні дані й вис лов лю ва ти осо бис ту дум ку, що неґатив но
впли ває на якість соціологічно го досліджен ня.

На да но му етапі ба га то дослідників ба чать вихід із си ту ації в пе ре ході до
онлайн-ре жи му при про ве денні ма со вих опи ту вань [Nulty, 2008; Nair,
Adams, 2009]. При оціню ванні рівня відповідей на інтер нет-опи ту ван ня
дослідни ки вра хо ву ють ме та дані опи ту ван ня (час за пов нен ня ан ке ти, IP-
 ад ре са ко рис ту ва ча тощо) і відбра ко ву ють підозрілі ан ке ти. До по каз ників
неякісних відповідей на ле жать: коефіцієнт час тко во го за пов нен ня ан ке ти;
імовірність от ри ман ня від рес пон дентів свідомо спот во рю ва ної інфор мації
(більшою мірою це ха рак тер но для соціоде мог рафічних да них); відсо ток
ме ханічно за пов не них ан кет за вит ра че ним ча сом (вибір пер ших-ліпших
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варіантів, не уваж не про чи ту ван ня за пи тань); час тка не логічних відповідей,
що не відоб ра жа ють спра вжньої дум ки рес пон ден та (во че видь хибні, не ре -
альні відповіді, відповіді з гу мо ром на відкриті за пи тан ня); кількість по -
втор них за пов нень ан ке ти одним і тим са мим рес пон ден том (особ ли во за
на яв ності сти му лю валь них чин ників для учас ників опи ту вань) тощо. З
огля ду на пе релічені вище при чи ни до во дить ся не вра хо ву ва ти час ти ну ан -
кет, і в ре зуль таті зни жується за галь ний рівень відповідей.

Ціка вий для оціню ван ня рівня до сяж ності онлайн-рес пон дентів та кий
по каз ник, як кількість тих, хто вже за вер шив за пов нен ня веб-ан ке ти, але не
бажає за ли ша ти кон так тну інфор мацію для участі в под аль ших інтер нет- опи -
ту ван нях. Відмо ву від под аль ших кон тактів мож на трак ту ва ти як не довіру до
Інтер не ту в якості місця спе цифічно го спілку ван ня, де мож ли ве не за кон не
зби ран ня осо бис тої інфор мації і маніпу ляція от ри ма ни ми да ни ми.

Слід за зна чи ти, що в де я ких техніках про ве ден ня інтер нет-опи ту ван ня
(зок ре ма, відкри тий веб-опи ту валь ник, на за пи тан ня яко го може відповісти 
будь-який ко рис ту вач, кот рий по ба чив ого ло шен ня і по си лан ня на опи ту -
ван ня) виз на чи ти рівень відповідей мож на тільки при близ но, на прик лад
шля хом порівнян ня кількості пе ре глядів ого ло шен ня про опи ту ван ня і до -
сяг ну то го об ся гу вибірко вої су куп ності.

Для організації інтер нет-опи ту вань роз роб лен ня технік за лу чен ня ін тер -
нет-ко рис ту вачів до участі в опи ту ванні поки що за ли шається ак ту аль ним. У
соціологічній прак тиці про ве ден ня інтер нет-опи ту вань на праць о ва но пев ну
схе му ви хо ду на по тенційних рес пон дентів: по ши рен ня інфор мації про опи -
ту ван ня за по се ред ниц тва інтер нет-рек ла ми та інших форм інтер нет-ко му -
нікації; реєстрація рес пон дентів і на гро мад жен ня соціаль но-де мог рафічних
відо мос тей; ство рен ня бази да них і фор му ван ня інтер нет-па нелі; роз си лан ня
за про шень рес пон ден там, які по тра пи ли до вибірки; зби ран ня і пе ревірка от -
ри ма них відповідей. Отже, чим більше інтер нет-ко рис ту вачів відгук неть ся
на за про шен ня, тим більше шансів до сяг ти рівня від по відей, не обхідно го для
по бу до ви реп ре зен та тив ної вибірки потрібних груп ко рис ту вачів.

Для організації інтер нет-опи ту ван ня мож на ви ок ре ми ти чо ти ри стадії
підви щен ня до сяж ності рес пон дентів за ана логією з ме то дом те ле фон но го
інтер в’ю (див.: [Ро го зин, 2004]). Для кож ної стадії дос туп ності рес пон -
дентів до би ра ють спи сок при й омів і технік, що спри я ють підви щен ню рівня
відповідей в інтер нет-опи ту ван нях.

1. Технічний дос туп

На на й першій стадії вста нов лен ня кон так ту із по тенційни ми рес пон -
ден та ми мо жуть ви ник ну ти труд нощі з технічним дос ту пом до Інтер не ту,
що пе ре шкод жа ти ме нор маль но му про ве ден ню опи ту ван ня.

Слаб ка інфрас трук ту ра Інтер не ту. Бра у зер, уста нов ле ний на ком п’ю -
тері ко рис ту ва ча, у певні періоди може пра цю ва ти нерівномірно; про пус кна
спро можність інтер нет-трафіку іноді об ме жує дос туп ко рис ту ва ча до того
чи іншо го веб-сай та; ро бо та про вай дерів іще не за без пе чує швид ко го і без пе -
ребійно го зв’яз ку. Че рез не роз ви неність інтер нет-інфрас трук ту ри в Україні 
при зби ранні інфор мації час ти на відповідей не зберігається, деякі ан ке ти за -
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ли ша ють ся не за пов не ни ми, і тоді до во дить ся по втор но звер та ти ся з про -
хан ням ще раз за пов ни ти ан ке ту.

Прог рам не за без пе чен ня ком п’ю те ра ко рис ту ва ча. Пер со нальні ком п’ю -
те ри ко рис ту вачів ма ють різне про грам не за без пе чен ня, різні розміри ек -
ранів, муль ти медійні драй ве ри для ко рек тно го відтво рен ня відео- і аудіома -
теріалів. Це може спри чи ни ти ся до не одна ко во го відоб ра жен ня веб-ан ке ти
для різних рес пон дентів або за ва ди ти де я ким індивідам от ри ма ти дос туп до
досліджен ня.

Ураз ливість інфор мації пе ред зовнішнім впли вом. Ре зуль та ти інтер нет-
 опи ту ван ня є суто технічним про дук том, що його мож на ви ко рис та ти для
вик рив лен ня емпірич них да них у ко рис ли вих цілях. “Світлі го ло ви” ха керів 
мо жуть зро би ти з ре зуль та та ми все що за вгод но, і ніхто не дізнається про ре -
аль ний стан справ. Сис те ма онлайн-управління про це сом опи ту ван ня  пе -
ред бачає варіанти маніпу лю ван ня да ни ми не мен ше, ніж в опи ту ван нях “па -
пір–олівець”. Проб ле му за пов нен ня ан кет інтер в’юєрами в осо бис тих опи -
ту ван нях заміняє про бле ма функціону ван ня інтер нет-ботів, що замість ре -
аль них ко рис ту вачів мо жуть ге не ру ва ти відповіді без участі лю ди ни.

Роз в’я зан ня пе реліче них технічних про блем дає змо гу збільши ти ймо -
вірність участі в опи ту ванні по тенційних рес пон дентів із низ ь ким рівнем
ком п’ю тер ної гра мот ності й інтер нет-гра мот ності. Якщо рес пон ден ти сти -
ка ють ся з огріхами в ро боті про грам но го за без пе чен ня або не ро зуміють, як
діє сис те ма, то вони, найімовірніше, не до ве дуть до кінця за пов нен ня веб-ан -
ке ти. Тому на етапі ство рен ня об олон ки для інтер нет-опи ту ван ня онлайн-
 до слідни кам слід звер ну ти ува гу на такі ас пек ти.

1. На явність фахівця з технічних пи тань. Як пра ви ло, роз в’я зан ня  де -
яких технічних про блем соціоло гові-дослідни ку не під силу, тож з ме тою
змен шен ня ри зи ку збоїв у про грам но му за без пе ченні для інтер нет-опи ту -
ван ня керівни кові до во дить ся вклю ча ти в дослідниць ку ко ман ду  високо -
кваліфіко ва них фахівців із про гра му ван ня, веб-диз ай ну, ме ре же во го тар ґе -
ту ван ня або за до воль ня ти ся тільки пе ревіре ни ми тех но логіями про ве ден ня 
інтер нет-опи ту ван ня.

2. Вибір про гра ми для про ве ден ня опи ту ван ня. При офор мленні веб-ан ке -
ти не обхідно орієнту ва ти ся на на й універ сальніші та на й по пу лярніші на лаш -
ту ван ня ком п’ю те ра, щоб у більшості ко рис ту вачів не ви ни ка ло усклад нень
при сприй нятті тек сту і графіки. Дослідни ки ма ють за зда легідь оціни ти
ефек тивність ви ко рис то ву ва но го про грам но го за без пе чен ня для інтер нет-
 опи ту вань, за без пе чи ти дос тупність і легкість при ро боті з опи ту валь ни ком
для будь-яких ка те горій рес пон дентів, бути об е реж ни ми при впро вад женні
інно ваційних стра тегій опи ту ван ня — все це справ ля ти ме по зи тив ний вплив
на рівень відповідей. Нап рик лад, досвід російської ком панії МАСМІ підтвер -
джує, що пе ре ве ден ня веб-ан ке ти в HTML-фор мат, спе ціаль но роз роб ле ний,
щоб бути сумісним із веб-стан дар та ми, вмож ли вив збільшен ня кількості за -
пов не них ан кет від 31% до 42%. Зас то су ван ня будь- якої тех но логії опи ту ван -
ня або зміну її слід здійсню ва ти узгод же но з усіма зацікав ле ни ми в опи ту -
ванні осо ба ми (“за мов ник — дослідник — рес пон дент”).

3. По пе реднє тес ту ван ня опи ту валь ни ка. Підго тов чий етап усклад ню -
ється не обхідністю пе ревірки опи ту валь ни ка не лише в змісто во му плані, а
й у технічно му — відтво рен ня графічної і тек сто вої інфор мації, сприй нят тя

84 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2013, 1

Надія Ко ритнікова



фону, диз ай ну і струк ту ри ан ке ти, розміру, коль о ру і типу шриф ту за пи тань, 
відоб ра жен ня варіантів відповіді і підка зок до за пи тань тощо. Перш ніж за -
пус ти ти інтер нет-опи ту валь ник, дослідник має бути пе вен, що надає мож -
ливість усім ко рис ту ва чам бра ти участь у дослідженні і за без пе чує зво рот -
ний зв’я зок з ними.

4. Про фесіоналізм інтер в’юєрів. Інтер нет-опи ту ван ня не об хо дить ся без
ро бо ти call-center, де досвідчені опе ра то ри кон суль ту ють рес пон дентів, як -
що у тих ви ни ка ють про бле ми. Спеціалісти над а ють кваліфіко ва ну до по мо -
гу з дос ту пу в про гра му опи ту ван ня, з вип рав лен ня по ми лок у ро боті сис те -
ми ко рис ту ва ча тощо.

2. Пре зен таційна мо дель

Ве ли ка кількість відмов у інтер нет-опи ту ван нях по в’я за на із пер ши ми
хви ли на ми кон так ту з по тенційним рес пон ден том, коли він, от ри мав ши
дос туп до ан ке ти, ще не вирішив, чи буде відповідати на неї. Пе рей шов ши за
гіпер по си лан ням на веб-ан ке ту, йому за ли шається про чи та ти інструкцію і
по го ди ти ся відповісти на за пи тан ня. Та ким чи ном, після технічно го дос ту -
пу го лов ним мо мен том стає пре зен таційна мо дель, що дає мож ливість діста -
ти зго ду всту пи ти в роз мо ву і на лаш ту ва ти под аль шу ко мунікацію.

Звер нен ня до рес пон ден та. Ще в разі по што во го опи ту ван ня Б.Док то -
ров на го ло шу вав важ ливість повідом лен ня для підви щен ня по вер нен ня ан -
кет: “Повідом лен ня має ство ри ти у рес пон ден та по зи тив ну уста нов ку на
участь в опи ту ванні, сфор му ва ти у ньо го уяв лен ня про соціаль ну ко ристь
досліджен ня, [...] на га да ти рес пон ден ту, що соціоло ги зацікав лені в от ри -
манні його відповідей, що звер нен ня до ньо го не було ви пад ко вим” [Док то -
ров, 1981: с. 127]. На основі мо делі пре зен тації дослідниць ко го про ек ту да -
ють або зго ду на участь в опи ту ванні, або відмо ву від неї. Звер нен ня до рес -
пон ден та ви бу до ву ють за стан дар тни ми при нци па ми: ство рен ня пер шо го
спри ят ли во го вра жен ня, пре зен тація дослідниць кої ком панії, по яс нен ня
доцільності ко мунікації, арґумен тація пра вомірності опи ту валь них дій і
ґаран ту ван ня конфіденційності.

Проб ле ма пе ре ри ван ня опи ту ван ня. На відміну від очно го опи ту ван ня в
інтер нет-опи ту ванні по тенційно му рес пон ден тові, кот рий вирішив відмо -
ви ти ся від участі на по чат ковій стадії, не до во дить ся по яс ню ва ти своє
рішен ня і лег ше уник ну ти не ба жа но го спілку ван ня. З ма си ву да них та кож
вик лю ча ють ан ке ти рес пон дентів, які не відповіли при наймні на тре ти ну
по став ле них за пи тань або над то швид ко і не сумлінно по ста ви ли ся до опи -
ту ван ня. Нап рик лад, у дослідженні “Ка разінський універ си тет” (2012)1 рес -
пон ден ти, які про й шли за по си лан ням, але не за вер ши ли за пов нен ня ан ке -
ти, вит ра ча ли на опи ту ван ня в се ред ньо му по 2,5 хви ли ни. У ре зуль таті зга -
да но го вище інтер нет-опи ту ван ня з-поміж 476 ан кет було ви яв ле но і відбра -
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пре сою [Ко рыт ни ко ва, 2012].



ко ва но 37 ан кет че рез пе ре ри ван ня опи ту ван ня і 9 ан кет із відповідями рес -
пон дентів, що реалізу ють стра тегію “швид ко го за пов нен ня”.

Анонімність рес пон дентів і дос товірність да них. Су пе реч ли вим пи тан -
ням з про ве ден ня ма со вих опи ту вань за ли шається за лежність між ано -
німністю рес пон дентів і дос товірністю от ри ма них да них. Упев не ний в ано -
німності своїх відповідей рес пон дент, з од но го боку, може відповідати на за -
пи тан ня прав ди во і нічого не при хо ву ю чи, а з іншо го — свідомо спот во рю ва -
ти дані. Оскільки лю ди на має пра во вільно вис ло ви ти ся з да ної про бле ми,
ви хо дя чи з влас них уяв лень і пе ре ко нань і не пе ре бу ва ю чи під впли вом
інтер в’юєра, то дот ри ман ня анонімності в за очних опи ту ван нях буде підви -
щу ва ти рівень до сяж ності рес пон дентів. Ра зом із тим че рез при хо ва ний ста -
тус ко рис ту вачі мо жуть свідомо спот во рю ва ти ре зуль та ти досліджен ня або
про сто бу дуть не зацікав лені бра ти в ньо му участь унаслідок низ ки при чин
(соціаль но схва лю ва на по ведінка, цікавість, свідоме под ан ня не пра виль них
відо мос тей з про бле ми тощо). У цьо му разі анонімність зни жує рівень дос -
товірності інфор мації.

Не за пе реч ною пе ре ва гою інтер нет-опи ту вань вва жа ють вик лю чен ня
ефек ту інтер в’юєра, коли кон троль над про ве ден ням досліджен ня зни жу -
ється че рез відсутність без по се ред ньо го кон так ту між рес пон ден том та ін -
тер в’юєром. Порівня но з очни ми опи ту ван ня ми, в яких спис ки ад рес про -
жи ван ня скла да ють і пе ревіря ють інтер в’юєри, у про це дурі інтер нет-опи ту -
ван ня рес пон ден ти більшою мірою відчу ва ють за хи щеність своєї анонім -
ності че рез зміну місць ви хо ду в Інтер нет і склад ності відсте жу ван ня за
IP-ад ре сою його ре аль но го місця роз та шу ван ня. За відсут ності осо бис то го
кон так ту зі сто рон ньою лю ди ною інтер нет-ко рис ту вачі в про цесі спілку -
ван ня по чу ва ють ся вільнішими, не со ром лять ся і да ють повніші й від вер тi -
ші відповіді, ніж у “face-to-face” опи ту ван нях. Дос тупність веб-ан ке ти 24 го -
ди ни на добу 7 днів на тиж день без не обхідності впус ка ти соціоло га у свій
осо бис тий про стір долає пси хо логічні бар’єри і сприяє прав ди вим відпо -
відям, а в підсум ку за лу чає більшу кількість лю дей до участі в опи ту ванні.

Однак у пе ребігу інтер нет-опи ту ван ня ґарантії анонімності мо жуть зу -
мов лю ва ти спе цифічні про бле ми, впо ра ти ся з яки ми са ми ми лише про -
грам ни ми за со ба ми поки не мож ли во. По-пер ше, ко рис ту вачі мо жуть за -
підоз ри ти при хо вані ме ханізми ви яв лен ня осо бис тості рес пон ден та і відмо -
ви ти ся від участі в дослідженні. Нап рик лад, у ре зуль таті інтер нет-опи ту -
ван ня на тему без пе ки в ме режі Інтер нет були от ри мані такі роз гор нені ко -
мен тарі1: “Соц. опро сы ав томати чес ки сни жа ют ано ним ность по льзо ва те -
лей, тем кто за бо тит ся о бе зо пас нос ти вряд ли при дет в го ло ву идти от ве -
чать на эти воп ро сы”. “Анонимность в ин тер не те ил лю зор на. Дру гое дело,
что вы ни ко му не нуж ны, пока не на ру ши те за кон (мел кие па кос ти не в
счет)”. “Ско рее груп па спа ме ров со би ра ет ад ре са для по сле ду ю щих рас сы лок
ви ру сов и рек ла мы”. Деякі ко рис ту вачі по си ла ють ся на про гра ми, спеціаль -
но на пи сані для того, щоб одер жа ти дос туп до збе ре жу ва ної на пер со наль но -
му ком п’ю тері інфор мації; тому об олон ка веб-ан ке ти видається їм кон тен -
том не зро зумілого по ход жен ня. По-дру ге, ще складніше здійсни ти кон -
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троль осо бис тих да них рес пон дентів, і пе ревірити щось прак тич но не мож -
ли во. Відповіді, зібрані че рез Інтер нет, не підда ють ся кон тро лю че рез візу -
аль ний кон такт з інтер в’юєром і мо жуть бути цілком логічни ми й прав до -
подібни ми. Та ким чи ном, че рез не мож ливість іден тифікації осо бис тості
соціоло гам важ ко виз на чи ти рівень дос товірності відо мос тей, зібра них ме -
то дом інтер нет-опи ту ван ня. В усіх цих ви пад ках зрос тає рівень відмов від
за пов нен ня веб-ан ке ти, ймовірність зміни соціаль но-де мог рафічної інфор -
мації й одер жан ня ви пад ко вих відповідей від не ро бства, нудь ги і ціка вості.

При пре зен тації по тенційно му рес пон ден тові си ту ації інтер нет-опи ту -
ван ня дослідник має ба лан су ва ти між пе ре ко нан ням у збе ре женні ано нім -
ності от ри ма них у пе ребігу опи ту ван ня да них і не обхідністю над а ва ти дос -
товірну інфор мацію про себе, відвер то вис лов лю ва ти влас ну дум ку. Така
взаємо зу мов леність ви ма гає від соціоло га особ ли вих при й омів підви щен ня
довіри до онлайн-досліджень, а отже, і рівня відповідей. Для цьо го не об -
хідно здійсни ти такі дії.

1. Відкри тий дос туп до от ри ма них да них. Чим дос тупнішою є інфор -
мація, тим більше довіри вона вик ли кає. Заз ви чай усе явне сприй мається як
прав ди ве і гідне довіри.

2. Технічна ґарантія збе ре жен ня вихідних да них. На да ти не спрос товні
до ка зи не мож ли вості на вмис но го ушкод жен ня цілісності інфор мації, от ри -
ма ної в ре зуль таті досліджен ня.

3. Мо ральні сти му ли. Не обхідно постійно пе ре ко ну ва ти рес пон дентів у
тому, що ба га то чого за ле жить від їхніх відповідей, ви хо ву ва ти в них гро ма -
дя нську відповідальність щодо вис лов лен ня своєї дум ки, по яс ню ва ти цілі
под аль шо го ви ко рис тан ня їхніх оцінок.

4. Реґулярність про ве ден ня онлайн-досліджень. За ра ху нок час то ти буде
до сяг ну тий ефект зви кан ня, і рес пон ден ти охочіше підуть на кон такт.

5. Особ ли вості інтер нет-ко мунікації (муль ти медійність, струк ту ра
гіпер по си лань, інте рак тивність). Зас то со ву ва ти в ро боті з рес пон ден та ми
при нци пи ме ре же во го ети ке ту (дот ри му ва ти ся пра вил міжо со бистісно го
спілку ван ня, дбай ли во ста ви ти ся до часу та дум ки інших лю дей).

6. Авторитет дослідниць ких організацій і ви со кий про фесійний рівень
дослідниць кої ро бо ти. Ство ри ти відповідні не за лежні орга ни кон тро лю у
складі соціологів і фахівців з інфор маційних тех но логій, які б відсте жу ва ли
та пе ревіряли от ри мані дані на пред мет об’єктив ності, на уко вості і за кон -
ності, вста нов лю ва ли стан дар ти у ви ко рис то ву ва них ме то ди ках зби ран ня й
опра цю ван ня да них.

7. Пе ревіряльні за пи тан ня для роз в’я зан ня про бле ми спот во рен ня да них.
Існує об ов’яз ко ва прак ти ка вклю чен ня в інстру мен тарій досліджен ня спе -
ціаль них за пи тань-пас ток, кон троль них міток, котрі потім спеціаль но пе -
ревіря ють. Дуб льо вані чи фаль сифіко вані ан ке ти ав то ма тич но ви да ля ють,
відки да ють екстре му ми і су перечливі ан ке ти (досвід ВЦДГД). За по тре би
слід збільши ти об сяг вибірки онлайн-рес пон дентів, що обійдеть ся де шев -
ше, ніж у ви пад ку заміни онлайн-тех но логії на один із тра диційних ме тодів
зби ран ня інфор мації.

Та ким чи ном, ство рю ю чи пре зен таційну мо дель, дослідник має вра ху -
ва ти такі мо мен ти: диз айн веб-сторінки із вклю чен ням муль ти медійно го
кон тен ту (графіка, флеш-анімація, фо то зоб ра жен ня, віде о ма теріали); ви ва -
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же ний ха рак тер звер нен ня до онлайн-рес пон ден та; дос тупність кон так тної
інфор мації дослідни ка; мож ливість пе ре свідчи ти ся в ре пу тації фірми, що
про во дить опи ту ван ня; обіцян ка над а ти стис лий звіт за ре зуль та та ми опи -
ту ван ня. Далі рес пон ден там над а ють ар гу мен ти на ко ристь анонімності та
збе ре жен ня да них. Дослідни ки, зі сво го боку, ма ють пе ре свідчи ти ся в пра -
виль ності над а ної інфор мації в пе ребігу за очно го опи ту ван ня. І хоча тем пи
вдос ко на лен ня тех но логій для інтер нет-опи ту вань і зрос тан ня їхньої по пу -
ляр ності на да но му етапі ви пе ред жа ють роз ви ток етич них при нципів і нор -
ма тивів, що реґулю ють емпіричні досліджен ня, за зна чені при й о ми да ють
змо гу підси ли ти довіру до онлайн-досліджень і підви щи ти рівень відпо -
відей рес пон дентів.

3. Стра тегія на бо ру рес пон дентів

На стадії до бо ру рес пон дентів куди більшу про бле му для соціологічно -
го досліджен ня ста но вить не ба жан ня лю дей бра ти участь в опи ту ван нях.
Труд нощі рек ру тинґу в очних опи ту ван нях мож на по яс ни ти низ кою по ши -
ре них при чин: усклад не ною криміно ген ною об ста нов кою в суспільстві, що
ро бить на се лен ня об е реж ним і за кри тим; люди не ба жа ють вит ра ча ти свій
вільний час і здо ров ’я на за пов нен ня ан ке ти; їм нецікаво бе зоп лат но діли ти -
ся інфор мацією для зби ран ня не зро зумілих баз да них; лю ди ну важ ко зму си -
ти щось зро би ти без ва го мої для неї мо ти вації. Саме з цих при чин не мож ли -
во дот ри му ва ти ся жо рстких ви мог ви пад ко вості до бо ру рес пон дентів.

Зда ва ло ся б, про во ди ти ма сові опи ту ван ня в Інтер неті — чу до вий вихід
для роз в’я зан ня про бле ми по частішан ня відмов від участі в опи ту ван нях.
Хоча і тут на рівень відповідей впли ва ють ана логічні при чи ни: це і дії кібер -
злодіїв, і брак часу, і про бле ма інфор маційно го пе ре ван та жен ня. Але інтер -
нет-тех но логії за без пе чу ють чи ма ло ком фор тних пе ре ваг: да ють змо гу ко -
рис ту ва чеві звер ну ти ся до ан ке ти в будь-яку зруч ну для ньо го хви ли ну; да -
ють більше часу на обмірко ву ван ня й осмис лен ня відповідей; умож лив лю ють 
не за лежні та рівноп равні взаємовідно си ни з дослідни ком. Одна че про бле ма
на бо ру не обхідної кількості рес пон дентів за відсут ності про ду ма ної стра тегії
рек ру тинґу та кож за ли шається ак ту аль ною і для інтер нет-опи ту вань.

Пре ва лю ван ня ма теріаль но го сти му лю ван ня. Як по пу ляр ний мо ти ва -
ційний при й ом ви ко рис то ву ють різно манітні спо со би ма теріаль ної ви на го -
ро ди. Існує безліч про по зицій зареєстру ва ти ся в па не лях, щоб реґуляр но
бра ти участь в інтер нет-опи ту ван нях і, та ким чи ном, за роб ля ти на цьо му
певні суми балів, що пе ре кон вер то ву ють ся в еквіва лент вірту аль них гро -
шей. Чи ма ло веб-сайтів1 і груп у соціаль них ме ре жах Інтер не ту по вінця
повні ціка вих про по зицій, в яких при ваб ли во опи сується участь в опла чу ва -
них опи ту ван нях че рез Інтер нет: “Ця ро бо та може бути для вас основ ною, із
за й нятістю 5–6 го дин на добу, або чу до вим до дат ко вим за робітком із  за -
йнятістю 1–2–3 го ди ни на добу. У разі за пов нен ня не склад них опи ту вань на
своєму ком п’ю тері ви змо же те за роб ля ти при близ но від 200 до 700 до ларів на
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місяць, за леж но від об ся гу ви ко на ної вами ро бо ти. Пра цю ва ти мож на в
будь-який зруч ний для вас час доби”.

Експлу а тація “про фесійних онлайн-рес пон дентів”. Прин цип їхньої ро -
бо ти по ля гає в от ри манні на елек трон ну по шту близь ко 100 веб-ан кет на
місяць у разі реєстрації бо дай на 50 сай тах опи ту валь них ком паній. Щоб ко -
рис ту вач міг роз ра хо ву ва ти на більшу кількість ан кет для за пов нен ня, йому
не обхідно дот ри му ва ти ся низ ки пра вил при реєстрації. Нап рик лад, ука за ти
не прав ди ву інфор мацію про себе, а підібра ти ті соціаль но-де мог рафічні або
спо живчі ха рак те рис ти ки, що во че видь бу дуть цікавішіми для дослідників.
“Від того, які дані ви вка же те при реєстрації, за ле жить кількість надісла них
вам опи ту вань, а отже — розмір ва шо го за робітку. При реєстраціях у жод -
но му разі не мож на вка зу ва ти, що ваша про фесійна діяльність якось по в’я за -
на з мар ке тинґом, рек ла мою, жур налісти кою чи з яки мись інши ми до слi -
джен ня ми. Навіть якщо ви за фа хом мар ке то лог або жур наліст — не мож на
цьо го пи са ти при реєстрації, іна кше опи ту вань ви вза галі не от ри му ва ти ме -
те”. Для опа ну ван ня “про фесії онлайн-рес пон ден та” існу ють спеціальні по -
сібни ки, в яких містять ся по ра ди і ре ко мен дації, ко рисні по си лан ня, пе ре -
клад за пи тань, що на й частіше зустріча ють ся в ан гло мов них ан ке тах.

Вто ма онлайн-рес пон дентів. Пе релічені спро би за ро би ти на інтер нет-
 ко рис ту ва чах дис кре ди ту ють опи ту вальні тех но логії і при зво дять до фе но -
ме ну вто ми онлайн-рес пон дентів. З боку про фесійної спільно ти соціологів
слід серй озніше по ста ви ти ся до та ко го роду організацій і відкри то за яв ля ти
про відомі ви пад ки не на леж но го ви ко рис тан ня інтер нет-па не лей. Зав дя ки
інтер нет-тех но логіям ко жен охо чий без спеціаль них соціологічних і тех -
нічних знань може за один день опубліку ва ти ан ке ту для по ши рен ня по си -
лан ня на неї в Інтер неті й одер жу ва ти відповіді на неї. Ко рис ту ва чам важ ко
розібра ти ся в цьо му ба га то манітті опи ту вань, на й частіше псев до соціо ло -
гічних, тому інтер нет-опи ту ван ня, роз роб лені про фесійни ми соціоло га ми
для реалізації кон крет них і ак ту аль них соціаль них за вдань, за ли ша ють ся
без ува ги з боку по тенційних і вель ми шу ка них рес пон дентів. Ко рис ту вачі
настільки пе ре ван та жені про хан ня ми відповісти на “кілька за пи тань”, що їм 
нічого не за ли шається як іґно ру ва ти їх.

Роз в’я зан ня за зна че них про блем по ля гає у гра мот но му до борі інстру -
ментів на бо ру інтер нет-ко рис ту вачів. Нас та нов че спілку ван ня дослідни ка з 
рес пон ден та ми уґрун то ва не на різно манітних спо со бах до бо ру учас ників
опи ту ван ня. Го лов на мета — дос ту ка ти ся до ува ги тієї час ти ни інтер нет-
 аудиторії, кот ра не обхідна для фор му ван ня вибірко вої су куп ності.

1. Ба га то маніття форм інтер нет-ко мунікації. Для за лу чен ня рес пон -
дентів до участі в інтер нет-опи ту ванні соціоло ги ви ко рис то ву ють усе ба га -
то маніття видів інтер нет-ко мунікації: служ би син хрон них і асин хрон них
повідом лень, інтер нет-рек ла му, соціальні ме режі (розміщен ня інфор мації
на стіні, ре пост на відкриті повідом лен ня, за про шен ня в гру пу тощо), реєст -
рацію веб-сторінки в по шу ко вих ма ши нах, зв’я зок із ко рис ту ва ча ми ло каль -
ної ме режі тощо.

Най по пу лярнішим спо со бом за лу чен ня рес пон дентів до опи ту ван ня
ста ло роз си лан ня за про шень за за зда легідь ство ре ною або на яв ною ба зою
ад рес елек трон ної по шти. Елек трон на по шта досі є одним із на й по пу -
лярніших спо собів кон так ту ван ня з осо бистістю в Інтер неті і ви ко рис то -
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вується для здійснен ня де я ких соціаль них функцій: над ан ня елек трон них
дер жав них по слуг і елек трон не го ло су ван ня, здо бут тя дис танційної елек -
трон ної освіти, ве ден ня діло во го й офіційно го лис ту ван ня з колеґами тощо.
Елек трон ну по шту для зв’яз ку з по тенційни ми рес пон ден та ми по пер вах ви -
ко рис то ву ва ли для відправ лен ня елек трон ної ан ке ти у фор маті “.doc” у  ви -
гляді до дат ка. Потім e-mail-роз си лан ня по ча ли ви ко рис то ву ва ти для від -
прав лен ня інфор маційно го повідом лен ня із за про шен ням до опи ту ван ня і
гіпер по си лан ням на веб-ан ке ту. Сьо годні про ве ден ня інтер нет-опи ту вань
та кож не об хо дить ся без елек трон ної по шти: рес пон дент вка зує ад ре су при
реєстрації; сис те ма ав то ма тич но ге не рує пер со наль ний ключ для вхо ду у
веб-ан ке ту і над си лає його у відповідно му елек трон но му листі; рес пон ден -
там, які не за пов ни ли ан ке ти, над си ла ють кілька ра зові e-mail-на га ду ван ня.

Для підви щен ня до сяж ності рес пон дентів ви ко рис то ву ють кілька
 варіан тів інтер нет-рек ла ми: тек сто во-графічні об’єкти, ба не ри, вікна, що
спли ва ють. Як по ка зує досвід дослідниць кої ком панії МАСМІ (MASMI
Research Group), вікна, що спли ва ють, за без пе чу ють ви щий рівень від -
повідей і спри я ють ви пад ко вості до бо ру. Анонс про май бутнє опи ту ван ня
розміщу ють не тільки на сай тах із мак си маль но ши ро кою ау ди торією, а й на
сай тах різних ка те горій і жанрів: по шу ко вих, но вин них, те ма тич них, спе ціа -
лізо ва них, ко муніка тив них тощо. Відвіду вачі об ра но го сай та ма ють від -
повідати клю чо вим ха рак те рис ти кам гру пи, що ціка вить дослідни ка. Пла -
ну ван ня рек лам ної кам панії в Інтер неті підви щує мож ливість от ри ман ня
різнорідної, а відтак, мак си маль но реп ре зен та тив ної вибірки. Нап рик лад, у
2003 році не за леж на аґенція мар ке тинґових досліджень МАСМІ в рам ках
про ек ту Online Monitor™1 реалізу ва ла спеціаль ну рек лам ну кам панію в
Інтер неті із за лу чен ня ко рис ту вачів для участі в постійній па нелі рес пон -
дентів для інтер нет-опи ту вань.

Співпра ця з ба не ро обмінною ме ре жею дає змо гу вдос ко на ли ти управ -
ління про це сом зби ран ня да них, суттєво збільши ти рівень відповідей, ви ко -
рис то ву ва ти спеціаль не про грам не за без пе чен ня з управління кількістю і
час то тою де мо нстрацій за про шень унікаль ним ко рис ту ва чам.

Ви ко рис тан ня фо румів і чатів як стра тегії на бо ру учас ників опи ту ван ня 
за ле жить від гра мот но го ви бо ру май дан чи ка для повідом лен ня і вда ло го ви -
бу до ву ван ня ко муніка тив но го про це су. Деякі усклад нен ня вик ли ка ють ре -
єстрація на фо румі, дозвіл мо де ра то ра, на ла год жен ня кон так ту з учас ни ка -
ми фо ру му. Нап рик лад, розміщен ня теми із по си лан ням на опи ту ван ня у
фо ру мах час то на ра жається на не схва лен ня адміністрації, а іноді про сто ви -
да ляється мо де ра то ром із по си лан ням на по ру шен ня пра вил спілку ван ня
або без по яс нен ня при чин. Так, на по пу ляр но му харківсько му фо румі2

спеціаль но ство ре на тема була ви да ле на за півдня після ство рен ня зі спо -
віщен ням про при чи ну: не опла че на ко мерційна діяльність або рек ла ма на
фо румі. Ясна річ, за та кий ко рот кий час не всі охочі учас ни ки фо ру му змог -
ли про й ти за по си лан ням на веб-ан ке ту. Вод но час ак тив не ко мен ту ван ня
теми на фо румі має не ба жа ний ефект — відвіду вачі на в’я зу ва ти муть свою
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по зицію іншим по тенційним учас ни кам опи ту ван ня, і це вне мож ли вить збе -
ре жен ня не й траль ності в об го во ренні, що впли не на чис то ту от ри ма них да -
них. Але для соціологічних досліджень фо ру ми і чати іноді не замінні, по за -
як над а ють єдину мож ливість ви хо ди ти на за криті гру пи че рез унікальні ме -
ре жеві спільно ти.

Віднос но ви со кий відгук по ка за ли спо со би рек ру тинґу в соціаль них
 мережах: розміщен ня по си лан ня на опи ту ван ня на стіні, кілька ре постів,
 модерація різно манітних груп і спільнот. Вис ту пи на щорічній кон фе ренції
Web 2.0 Summit у Сан-Фран цис ко свідчать, що найбільші інтер нет-ком -
панії, які во лодіють па ке та ми акцій ве ли ких соціаль них ме реж, за раз за й ма -
ють ся спеціаль ни ми роз роб ка ми штуч но го інте лек ту, що дає змо гу ство рю -
ва ти ефек тивні фільтри інфор мації щодо соціаль ної скла до вої.  Упрова -
дження в прак ти ку соціологічних досліджень та ких інно вацій умож ли вить
точ ко ве спря му ван ня зу силь на по шук не обхідних для по бу до ви вибірки ко -
рис ту вачів і цілко ви то змінити стра тегію на бо ру рес пон дентів.

2. По пе ред ня реєстрація. У пе ребігу реєстрації ко рис ту вач двічі підтвер -
джує свою осо бистість, повідом ля ю чи ад ре су елек трон ної по шти або но мер
мобільно го те ле фо ну. Після цьо го за кож ним із зареєстро ва них закріпля ють 
пер со наль ний код. При за пус ку опи ту ван ня відбу вається ви пад ко ва ви -
бірка все ре дині цільо вої гру пи, кон троль час то ти участі (не більше од но го
за про шен ня в 10 днів, мо ра торій на по втор ну участь в опи ту ван нях на схожі
теми впро довж 3–6 місяців). Кож но му рес пон ден тові, кот рий по тра пив у
вибірку, над си ла ють унікальні по си лан ня — своєрідні ключі до веб-ан ке ти.
На за вер шаль но му етапі виз на ча ють рівень відповідей, здійсню ють звірян -
ня відповідей з реєстраційни ми да ни ми (стать і дата на род жен ня), кон тро -
лю ють час за пов нен ня ан ке ти і ви да ля ють неякісні ан ке ти, тоб то за пов нені
над то швид ко, не логічні або беззмістовні.

На жаль, по пе ред ня реєстрація для про ход жен ня веб-ан ке ти незрідка
ви яв ляється до дат ко вим бар’єром, що роз гля дається рес пон ден та ми як
при від не по год жу ва ти ся відповідати на за пи тан ня. Як пра ви ло, ко рис ту -
вачі за ли ша ють свою елек трон ну по шту лише за умо ви, що опи ту ван ня буде
од нора зо вим, по бо ю ю чись пер шою чер гою спа ме рських роз си лань. Рес пон -
ден там, які дба ють про свою e-mail-без пе ку, мож на за про по ну ва ти іншу
стра тегію на бо ру: ство ри ти влас ний ак ка унт на сайті дослідниць кої ком -
панії, що про во дить інтер нет-опи ту ван ня. У цьо му разі рес пон ден тові  до -
статньо буде тільки ав то ри зу ва ти ся в сис темі, ви ко рис то ву ю чи свій спе -
ціаль ний логін і па роль.

Та ким чи ном, ба га то е тапність про це ду ри реєстрації відля кує ба гать ох
ко рис ту вачів, при зви чаєних до лег ко го дос ту пу та швид ко го ре зуль та ту й
на томість при ваб лює та ких рес пон дентів, котрі серй оз но став лять ся до си -
ту ації опи ту ван ня й сумлінно відповідали би на веб-ан ке ту. 

3. Автоматизація ро бо ти з ба за ми да них елек трон них ад рес. На біль -
шості май дан чиків для про ве ден ня інтер нет-опи ту ван ня вже за кла дені
функ ції, за вдя ки яким мож на фор му ва ти власні бази елек трон них ад рес по -
тенційних рес пон дентів, гру пу ва ти їх у спеціалізо вані інтер нет-па нелі, пер -
соніфіку ва ти звер нен ня до кож но го рес пон ден та, роз си ла ти повідом лен ня,
на га ду ван ня й інші організаційні повідом лен ня і відсте жу ва ти рівень від -
повідей. Іноді соціоло ги вда ють ся до спеціаль них “шпи гу нських” про грам,
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що са мостійно “ви вуд жу ють” і зби ра ють елек тронні ад ре си в окре мий файл.
Але та кий ме тод зби ран ня елек трон них ад рес пе ре дба чає ма со ве роз си лан -
ня без зго ди на те влас ників по шти (спам) і по пра ву вва жається не е тич ним
для ви ко рис тан ня в на уко вих досліджен нях. Відо мий сум ний досвід про ве -
ден ня опи ту ван ня елек трон ною по штою, коли на етапі по льо вих робіт елек -
тронні ад ре си ек спертів зби ра ли з 500 сайтів. Зап ро шен ня взя ти участь було 
розісла но по над ти сячі ек спертів. Щоб обійти спам-фільт ри, e-mail-роз си -
лан ня про во ди ли стро го — один лист на дві ад ре си, але по вер нен ня ста но ви -
ло ли шень 17 ан кет.

4. Ство рен ня і підтрим ка інтер нет-па не лей. Ве ликі міжна родні ком -
панії зорієнто вані на ство рен ня й підтрим ку спеціаль них па не лей із по -
тенційних учас ників мар ке тинґових і соціаль них досліджень. Фор му ван ня
бази ад рес елек трон ної по шти май же ніколи не об хо дить ся без до ро гих осо -
бис тих кон тактів. Відомо, що за осо бис то го кон так ту лег ше по пе ред ньо до -
мо ви ти ся з лю ди ною, пе ре ко на ти її, по яс ни ти суть соціологічно го до слi -
джен ня, вка за ти певні пе ре ва ги інтер нет-опи ту ван ня. Тому на ста новчі до -
сліджен ня про во дять ме то дом осо бис то го інтер в’ю. Підтрим ка інтер нет-па -
нелі пе ре дба чає опла ту ро бо ти інтер нет-ко муніка торів, роз роб лен ня і роз -
міщен ня інтер нет-рек ла ми, співпра цю з хос тинґ-ком паніями і про вай де ра -
ми, виділен ня коштів на ма теріаль не сти му лю ван ня тощо. Отже, в кош то -
рисі на про ве ден ня інтер нет-опи ту ван ня потрібно виділяти окре му стат тю
вит рат на за лу чен ня од но го рес пон ден та.

4. Схе ма підго тов ки вибірки

В інтер нет-опи ту ван нях при до борі рес пон дентів час то ви ко рис то ву ють 
не й мовірнісні вибіркові ме то ди, що ма ють як вади (відсутність ста тис тич -
них ме тодів для оціню ван ня точ ності й валідності ре зуль татів), так і пе ре ва -
ги (мож ливість про вес ти досліджен ня на су куп ності без інфор мації про
осно ву вибірки). Зок ре ма, реалізація стихійної вибірки в інтер нет-опи ту -
ван нях за знає впли ву се зон них ко ли вань інтер нет-ак тив ності та спе цифіки
ау ди торії сай та, з яко го на би ра ли рес пон дентів. У зв’яз ку з цим потрібен
окре мий кон троль спо собів підго тов ки вибірки й уне мож лив лен ня не точ -
нос тей, що ви ни ка ють у про цесі фор му ван ня вибірко вої су куп ності.

Ме ханізм self-selection, або ефект са мовідбо ру. По ряд із про бле мою на -
бо ру рес пон дентів спос терігається про ти леж не яви ще — ефект са мовідбо ру, 
коли в опи ту ванні по год жується доб ровільно взя ти участь на й ак тивніша
гру па на се лен ня, зацікав ле на в темі досліджен ня. Та кож дослідни ки сти ка -
ють ся з фе но ме ном пер вин но го досвіду, або ефек ту ціка вості, коли на за пи -
тан ня веб-ан ке ти по год жу ють ся відповісти ті, хто ще не озна йом ле ний із
про це ду рою ма со во го опи ту ван ня і кому цікаво на бу ти но вий досвід участі
в дослідженні [Nair, Adams, 2009]. У ре зуль таті утво ре на вибірка може знач -
но відрізня ти ся від ге не раль ної су куп ності, й до ве деть ся вво ди ти спеціальні 
кориґувальні про це ду ри.

Кілька ра зо ве за пов нен ня ан ке ти. Як под я ку за вит ра че ний на інтер -
нет-опи ту ван ня час на й частіше в мар ке тинґових досліджен нях про по ну ють 
ма теріаль ну ви на го ро ду або розіграш ло те реї. Нап рик лад, “кож но му учас -
ни кові — мож ливість бес кош тов но ска ча ти ексклю зивні дзвінки для мо -
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більно го те ле фо ну; кож но му 100-му — фірмові CD; кож но му 500-му —
LCD-монітор; кож но му 1000-му — без кош тов ний швид кий Інтер нет; го лов -
ний приз — дво тиж не ва по до рож до Євро пи на двох”. Сильні мо ти ваційні
сти му ли ініціюють за пов нен ня ан кет рес пон ден та ми по кілька разів. Це
мож на ро би ти че рез ви ко рис тан ня кількох елек трон них ад рес, реєстрацію
під різни ми логінами, вихід в Інтер нет з інших місць дос ту пу, що суттєво
впли ває на підсум ко вий роз поділ відповідей.

Труд нощі управління онлайн-вибіркою вка зу ють на не обхідність роз -
ро би ти опти маль ну схе му підго тов ки вибірки, що відповідає об’єкту і цілям
досліджен ня. Впли ну ти на обґрун то ваність за сто су ван ня різних ме тодів
підго тов ки вибірки да ють змо гу такі при й о ми.

1. Технічна фільтрація по тенційних учас ників. При йом технічної фільт -
рації ґрун тується на тех но логії pop-up, за сто со ву ваній для де мо нстрації
інтер нет-рек ла ми не кож но му відвіду ва чу сай та, а із за зда легідь за да ним
дослідни ком кро ком.

2. Активна рек ла ма опи ту ван ня. При йом ак тив ної рек ла ми опи ту ван ня
по ля гає в тому, що замість за ван та жен ня потрібної веб-сторінки відвіду ва -
чу відкри вається веб-ан ке та. Він му сить її за пов ни ти, бо в разі відмо ви від
участі в опи ту ванні ко рис ту ва чу може бути об ме же ний або цілком за бло ко -
ва ний дос туп до не обхідно го змісту того чи іншо го сай та. Та кий при й ом за -
без пе чує ви сокі по каз ни ки рівня відповідей і дає змо гу ви пад ко вим чи ном
відби ра ти за пов нені ан ке ти для под аль шо го аналізу, але є не ко рек тним у
спілку ванні між дослідни ком і рес пон ден том.

3. Вста нов лен ня унікаль ності участі лю ди ни в опи ту ванні. Для вик лю -
чен ня по втор но го за пов нен ня веб-ан ке ти тим са мим ко рис ту ва чем відбу -
вається звірян ня і вик лю чен ня ан кет, відправ ле них з одна ко вих IP-ад рес.
Але ця тех но логія ще не дос ко на ла, по за як спеціальні функції іден тифікації
мо жуть бути відклю чені ко рис ту ва чем. При цьо му не вра хо ву ва ти меть ся
мож ливість участі в опи ту ванні кількох рес пон дентів, які ви хо дять з однієї
IP-ад ре си, і на впа ки, мож ливість однієї лю ди ни ви хо ди ти з різних ад рес і
кілька разів за пов ню ва ти веб-ан ке ту.

* * *

Інте рак тив на при ро да онлайн-досліджень стає при ваб ли вою і зруч ною
для рес пон дентів. Зас то су ван ня веб-ан кет заміняє па пе рові ан ке ти в  бага -
тьох ви дах соціологічних досліджень. Інтер нет-опи ту ван ня мо жуть мати
прак тичні пе ре ва ги в тому ви пад ку, коли вони по тенційно зберіга ють час і
гроші, змен шу ють три валість цик лу опра цю ван ня, за без пе чу ють шир ше
 гео графічне охоп лен ня і сти му лю ють взаємодію з рес пон ден та ми. Але по -
стає пи тан ня сто сов но того, чи може пе рехід до но во го ме то ду управління
опи ту ван ням при звес ти до зни жен ня якості емпірич них да них. Зок ре ма,
склад не за вдан ня до сяж ності в інтер нет-опи ту ван нях по в’я за не з технічни -
ми про бле ма ми, за без пе чен ням анонімності, спе цифікою на бо ру, відсут -
ністю мо ти вації тощо.

Пов ною мірою впо ра ти ся з ва да ми ви ко рис тан ня Інтер не ту для зби ран -
ня соціологічної інфор мації поки не мож ли во, але впли ну ти на неґативні
чин ни ки, що змен шу ють рівень до сяж ності рес пон дентів, мож на за вдя ки
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пе реліче ним вище спо со бам. Стадії до сяж ності в інтер нет-опи ту ванні по -
тре бу ють ви роб лен ня ме тодів і ме ханізмів, роз роб ле них саме для цьо го
типу досліджень, технічно го осна щен ня і ви роб лен ня кри теріїв об’єктив -
ності інфор мації та її істин ності, дос товірності. Пе ре ва ги інтер нет-опи ту -
ван ня засвідчу ють його пер спек тивність і ви со ку ймовірність того, що інші
ме то ди зго дом відійдуть на дру гий план че рез технічні об ме жен ня дос ту пу
до рес пон дентів.

Нез нач ний досвід про ве ден ня інтер нет-опи ту вань вка зує на не об хід -
ність серй оз них ме то дич них ек спе ри ментів для ви яв лен ня потрібних па ра -
метрів управління онлайн-досліджен ня ми й особ ли вих ме тодів фор му ван -
ня вибіркової сукупності.
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