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ПУБЛІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Круг лий стіл
“Вибіркові соціологічні досліджен ня в Україні: 

історія та су часні про бле ми.
До 70-річчя Ми ко ли Чу ри ло ва”

Про дов жуємо публікацію ма теріалів круг лих столів у рам ках спільно го
про ек ту Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, жур на лу “Соціологія: теорія,
ме то ди, мар ке тинг” та фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” ім. І.Ку черіва
“Пуб л ічна соціологія як чин ник роз вит ку гро ма дя нсько го суспільства в
Україні”, що здійснюється за фіна нсо вої підтрим ки Міжна род но го фон ду
“Відрод жен ня”.

14 лип ня 2017 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни зібрав ся круг -
лий стіл, при свя че ний про бле ма тиці вибірко вих соціологічних досліджень,
що поєднав ак ту аль ний на уко во-соціологічний ком по нент і осо бистісний,
уро чис то-свят ко вий. Цією подією вітчиз ня на соціологічна спільно та від -
зна чи ла 70-річчя Ми ко ли Ми ко ла йо ви ча Чу ри ло ва, зна чущість про фесій -
но го досвіду та організа то рської ак тив ності яко го для ста нов лен ня та інсти -
туціоналізації вітчиз ня ної соціології важ ко пе ре оцінити. Те ма ти ка цьо го
круг ло го сто лу не була ви пад ко вою. Адже Ми ко ла Чу ри лов був се ред тих,
тоді не ба гать ох соціологів, які ще із се ре ди ни 1980-х років по ча ли роз роб ля -
ти ме то дич ний інстру мен тарій і фор му ва ли ста тис тичні вибірки для пер -
ших у країні за галь но національ них емпірич них досліджень. Cаме Чу ри лов
очо лив гру пу соціологів, які підго ту ва ли ме то до логічний інстру мен тарій і
про ве ли у 1982 році пер ше за галь но ук р аїнське соціологічне вибірко ве опи -
ту ван ня. Далі були й інші важ ливі досліджен ня, зок ре ма очо лю ва не М.Чу -
ри ло вим досліджен ня у зоні ЧАЕС у 1986 році, соціологічні опи ту ван ня вже 
у не за лежній країні, а зго дом — і пер ший ек зит-пол пре зи д ентської ви бор чої
кам панії 1998 року, ста тис тич ну вибірку для яко го фор му вав Чу ри лов і
який був успішно про ве де ний ве ли кою мірою за вдя ки його про фесійній ак -
тив ності та організаційно му талантові.

Ма буть, не буде пе ребільшен ням ска за ти, що вітчиз ня на соціологія пе -
ре тво рю ва лась на справ жню по вноцінну на уку саме тоді, коли соціоло ги по -
ча ли спи ра ти ся на ста тис тичні дані, от ри мані в ре зуль таті емпірич них со -
ціологічних досліджень. Об’єктивність цих досліджень, їхня реп ре зен та -
тивність, а отже, і валідність соціологічних да них за вжди за ле жать від  аде -
кватної, про ду ма ної та про фесійної про гра ми досліджен ня, цен траль ним
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ком по нен том якої є фор му ван ня ма те ма тич но точ ної вибірки для опи ту ван -
ня. Як пра ви ло, цей важ ли вий по чат ко вий ком по нент соціологічно го до -
сліджен ня за ли шається поза ува гою — і для ба гать ох соціаль них ек спертів, і, 
тим паче, для пе ре важ ної більшості спо жи вачів соціологічної про дукції, які
за зви чай опе ру ють вже го то ви ми ре зуль та та ми опи ту вань, не за мис лю ю -
чись над змістом “чор ної скринь ки” са мо го про це су досліджен ня. Між тим,
саме вибірка, спо со би її обґрун ту ван ня, фор му ван ня та вимірю ван ня є тією
відправ ною точ кою, що є відповідаль ною за якість та об’єктивність со -
ціологічних да них.

Відкри ва ю чи круг лий стіл, ди рек тор Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни, ака демік НАН Украї ни Ва лерій Во ро на та ака демік НАН Украї ни, пре -
зи дент Соціологічної асоціації Украї ни, рек тор Харківсько го національ но -
го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна Віль Бакіров у своїх вис ту пах і вітан нях
ювіля рові відзна чи ли ва го мий про фесійний на уко вий і організа то рський
вне сок Ми ко ли Чу ри ло ва у ста нов лен ня вітчиз ня ної про фесійної соціо -
логії, зок ре ма щодо роз роб лен ня її емпірич но го ме то до логічно го інстру мен -
тарію, успішних прак тик підго тов ки та цінно го досвіду про ве ден ня за галь -
но національ них опи ту вань. Щирі привітан ня ювіля рові та кож вис ло ви ли
київські соціоло ги й колеґи з інших міст краї ни. Про фесійна діяльність і
досвід Чу ри ло ва, який нині очо лює одну із провідних соціологічних кам -
паній краї ни ТОВ “TNS Ukraine”, є одна ко вою мірою за пи ту ва ни ми для
двох основ них сфер реп ре зен тації вітчиз ня ної соціології — ака демічної/ви -
шівської та ко мерційної (зок ре ма, ца ри ни мар ке тин го вих досліджень). Вар -
то лише зга да ти, що такі важ ливі про ек ти Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни, як за галь но національ ний моніто ринг “Укр аїнське суспільство” і ви дан -
ня на шо го про фесійно го ча со пи су, ве ли кою мірою за вдя чу ють своєю по я -
вою і без пе рервністю сво го под аль шо го існу ван ня його осо бистій про фе -
сійній за лу че ності, ба та кож — і фіна нсовій підтримці.

Круг лий стіл об’єднав вис ту пи та об го во рен ня в меж ах двох взає мопо -
в’язаних те ма тич них час тин:

1. Історія вибірко вих соціологічних досліджень в Україні.
2. Су часні про бле ми вибірко вих соціологічних досліджень в Україні.

Розмірко ву ю чи про історію вітчиз ня них вибірко вих соціологічних до -
сліджень, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, завіду -
вач відділу ме то до логії та ме тодів соціології Євген Го ло ва ха за зна чив, що
не зва жа ю чи на су час не роз ши рен ня на бо ру ме тодів зби ран ня соціологічної
інфор мації, зок ре ма че рез ак тив не за сто су ван ня якісних ме тодів, кла сич не
емпірич не вибірко ве опи ту ван ня й нині за ли шається го лов ним і надійним
ме то дом соціологічно го досліджен ня. Вар то зга да ти і істо рич ний по ча ток
вітчиз ня них вибірко вих досліджень. Пер ше про фесійне соціологічне опи -
ту ван ня із за галь но рес публіка нською вибіркою 5000 рес пон дентів було ме -
то дич но підго тов ле не і про ве де не у 1982 році гру пою соціологів, очо лю ва -
них М.Чу ри ло вим, у рам ках тоді ще все ра дя нсько го досліджен ня “Спосіб
жит тя ра дя нської лю ди ни” під керівниц твом Т.Зас ла вської. Важ ли вим ета -
пом роз вит ку вітчиз ня них вибірко вих опи ту вань став та кож і міжна род ний
дослідниць кий про ект із про бле ма ти ки політич ної куль ту ри суспільства у
1990 році. Ме то до логічний інстру мен тарій і вибірка цьо го досліджен ня, в
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меж ах яко го були про ве дені два за галь но ук раїнські опи ту ван ня, були роз -
роб лені М.Чу ри ло вим і Н.Паніною. У 1998 році гру па вітчиз ня них соціо -
логів — М.Чу ри лов, В.Паніотто, Н.Паніна і Є.Го ло ва ха — ме то дич но і прак -
тич но реалізу ва ли ідею аме ри кан ки укр аїнсько го по ход жен ня На талі Ско -
че ляз щодо про ве ден ня пер шо го ек зит-полу ви бор чої кам панії 1998 року.
Від часу про ве ден ня цьо го пер шо го й успішно го ек зит-полу цей соціо -
логічний ме тод оціню ван ня ре зуль татів ви бор чих кам паній став уже уста -
ле ною прак ти кою у політич но му житті країни.

Во ло ди мир Паніотто, ге не раль ний ди рек тор Київсько го міжна род но го
інсти ту ту соціології (КМІС) у своєму вис тупі, при свя че но му історії вітчиз -
ня них вибірко вих досліджень та осо бис то му досвідові співпраці з Ми ко лою 
Чу ри ло вим, та кож ак ту алізу вав деякі ета пи про фесійно го ста нов лен ня віт -
чиз ня ної соціології. Зок ре ма, одним із та ких важ ли вих етапів було фор му -
ван ня у 1984 році пер шої за галь но ук р аїнської опи ту валь ної ме режі, підго -
тов ка інтер в’юєрів та роз роб лен ня вибірки для соціологічно го досліджен ня
на за мов лен ня Дер жте ле радіо. До цьо го мо мен ту в ра дя нський період опи -
ту ван ня в Україні фак тич но про во ди лись лише у трьох опор них містах. Ре -
тель не ж фор му ван ня вибірки, ґрун то ва ної на ба га торівне во му фак тор но му
аналізі різних по каз ників куль тур но го роз вит ку всіх об лас тей краї ни, для
досліджен ня 1984 року було про фесійно якісним навіть за сьо годнішніми
кри теріями. Про те перші вітчиз няні соціоло ги сти ка ли ся і з серй оз ни ми
про бле ма ми та труд но ща ми. Опи ту валь на ме ре жа, за ду ма на при наймні на
щорічні опи ту ван ня, без на леж ної ре сур сної підтрим ки і ак тив ності роз ва -
лю ва лась, брак ре сурсів на підго тов ку і про ве ден ня опи ту вань був (утім, і
нині за ли шається) на галь ною про бле мою, а досліджен ня на за мов лен ня
навіть з боку держструк тур (як-от Дер жте ле радіо) вва жа лись “до дат ко ви ми 
ко мерційни ми” про ек та ми, чого, м’я ко ка жу чи, не за охо чу ва ли в ко лиш ньо -
му СРСР. Однак тим важ ливішими ви да ють ся за раз ті перші кро ки, зроб -
лені для ста нов лен ня вітчиз ня ної професійної соціології.

В.Паніотто та кож на га дав про важ ли ву суспільну роль вітчиз ня ної со -
ціології у про го ло шенні не за леж ності країни 1991 року. Адже опи ту ван ня,
які про во ди лись пе ред ре фе рен ду мом про не за лежність краї ни і ре зуль та ти
яких були відомі вітчиз ня ним політи кам, підтвер джу ва ли ба жан ня пе ре -
важ ної більшості гро ма дян жити у не за лежній країні.

На по чат ку 1990-х років по туж ний імпульс роз вит ку вітчиз ня ної со -
ціології, зок ре ма у сфері ме то до логічно го за без пе чен ня і прак ти ки вибірко -
вих досліджень, був над а ний про це сом фор му ван ня та інсти туціоналізації
про фесійних не дер жав них соціологічних центрів, та ких як КМІС і СОЦІС
(те пер ТОВ “TNS Ukraine”). Це знач но ак тивізу ва ло роз ви ток міжна род ної
співпраці вітчиз ня них соціологів і за лу чен ня їх у міжна родні дослідницькі
про ек ти — такі як вже зга ду ва ний міжна род ний про ект, при свя че ний до -
сліджен ню політич ної куль ту ри суспільства 1990 року, тісна співпра ця
КМІС і спільні дослідницькі про ек ти із за рубіжни ми соціоло га ми М.Сва -
фор дом, Л.Кішем, С.Ге рин гою, М.Ко ном, К.Слом чи нським та інші ініціати -
ви міжна род ної співпраці.

Сергій Макеєв, завіду вач відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту со -
ціології НАН Украї ни при свя тив свій вис туп ста нов лен ню та роз вит ку у
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вітчиз няній соціології дослідниць кої про гра ми щодо про бле ма ти ки со цi -
аль ної стра тифікації й мобільності. Він за зна чив, що коли в пи тан нях ме то -
дич но го, ре сур сно го та інфор маційно-тех но логічно го за без пе чен ня вітчиз -
ня на соціологія суттєво по сту па ла ся західній, то в те о ре ти ко-ме то до логіч -
них пи тан нях і прак ти ках досліджень так зва ної “ви роб ни чої соціології” ще
ра дя нсько го періоду вітчиз няні фахівці на ко пи чи ли цінний про фесійний
досвід. По над те, досліджен ня пре сти жу про фесій, соціаль них чин ників та
мо ти вацій до праці, яким приділяла знач ну ува гу “ви роб ни ча соціологія”,
на ле жа ли до основ них трендів роз вит ку світо вої соціології. По ча ток до -
сліджень соціаль ної стра тифікації та мобільності у вітчиз няній соціології
та кож по в’я за ний із цінни ми на пра цю ван ня ми та досвідом досліджень “ви -
роб ни чої соціології”, в рам ках якої цю про бле ма ти ку ак тив но вив ча ли. По -
даль ший роз ви ток вітчиз ня ної соціології, зок ре ма че рез на ко пи чен ня до -
свіду й роз ши рен ня прак тик підго тов ки та про ве ден ня за галь но національ -
них вибірко вих опи ту вань, дав по туж ний імпульс досліджен ням соціаль ної
стра тифікації та мобільності. Адже те пер соціоло ги мог ли досліджу ва ти
мак ро ди наміку цих про цесів у меж ах цілої краї ни, а та кож у порівняль них
міжна род них досліджен нях. Вод но час зо се ред жен ня ува ги на ве ли ких ви -
бірко вих опи ту ван нях та мак ро по каз ни ках при зве ло до пев но го за нед бан ня
цінно го досвіду case-study досліджень, на бу то го в тра диціях “ви роб ни чої
соціології”.

Оле на Си мон чук, стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль них
струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни у своєму вис тупі окрес ли ла
зна чен ня роз вит ку вибірко вих досліджень для інсти туціоналізації до слi -
джень кла со вої струк ту ри у вітчиз няній соціології. На її дум ку, яку поділя -
ють колеґи, ра дя нська соціологія здебільшо го роз ви ва ла “про ток ла со вий”
аналіз суспільства, а інсти туціоналізація про фесійно го струк тур но-кла со -
во го аналізу відбу ла ся вже в меж ах вітчиз ня ної соціології впро довж остан -
ньо го 25-річчя. І одним із важ ли вих по каз ників цьо го про це су саме і є роз ви -
ток реґуляр них вибірко вих опи ту вань, а та кож — на ко пи чен ня ши ро кої
емпірич ної бази ре зуль татів опи ту вань, архіву ван ня їхніх ма сивів, постійне
вдос ко на лен ня ме то до логії досліджень відповідно до рівня світо вих стан -
дартів. Се ред “етап них” емпірич них про ектів, які спри я ли інсти туціо на -
лізації кла со во го аналізу у вітчиз няній соціології, О.Си мон чук ви ок ре ми ла
щорічні моніто рин гові опи ту ван ня Інсти ту ту соціології НАНУ (“Укр аїн -
ське суспільство” та “Омнібус”), опи ту ван ня з ви ко рис тан ням міжна род них 
ме то дик щодо став лен ня на се лен ня до при ва ти зації, які про во ди лись у 1993, 
1995 та 1998 ро ках фірмою СОЦІС М.Чу ри ло ва, міжна род ний порівняль -
ний про ект КМІС щодо соціаль них струк тур і осо бис тості та інші ініціати -
ви. Важ ли вою віхою для роз вит ку досліджень соціаль но-кла со вої струк ту -
ри, як і для всієї вітчиз ня ної соціології, ста ло при лу чен ня Украї ни до Євро -
пе йсько го соціаль но го досліджен ня у 2004–2005 ро ках. Ме то до логічний
досвід цьо го євро пе йсько го досліджен ня вітчиз няні фахівці в под аль шо му
успішно ви ко рис то ву ва ли і в за галь но національ них моніто рин го вих опи ту -
ван нях 2007–2008 років.

Дру га те ма тич на час ти на круг ло го сто лу була при свя че на об го во рен -
ню ак ту аль них про блем вибірко вих соціологічних досліджень в Україні.
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В цій час тині вис ту пив і Ми ко ла Чу ри лов, роз ка зав ши про свій досвід та
прак ти ку мар ке тин го вих досліджень та особ ли вості фор му ван ня вибір -
ки для та ких досліджень (текст цієї до повіді ми публікуємо у цьо му но мері
жур на лу).

Ольга Ба лакірєва, завіду вач ка відділу моніто рин го вих досліджень со -
ціаль но-еко номічних транс фор мацій ДУ “Інсти тут еко номіки та про гно зу -
ван ня НАН Украї ни” свій вис туп при свя ти ла темі вибірко вих досліджень
се ред важ ко дос туп них груп на се лен ня. В умо вах зброй но го конфлікту на
Дон басі та реалій оку пації його час ти ни, а відтак склад ності дос ту пу до -
слідників до на се лен ня цих те ри торій ця про бле ма ти ка є особ ли во  акту -
альною.

Андрій Гор ба чик, де кан фа куль те ту соціології КНУ ім. Та ра са Шев чен -
ка, у своєму вис тупі ак ту алізу вав пер спек ти ви вибірко вих досліджень в су -
час них умо вах де далі більшо го на рос тан ня по то ку інфор мації та  можли -
востей її аналізу із за сто су ван ням циф ро вих тех но логій у па ра дигмі Big -
Data.

Цю тему на при кладі прак тич них те левізійних досліджень роз ви ну ла і
Те тя на Нікітіна, на чаль ник відділу стра тегічної аналітики ТРК “Украї на”.
Вона окрес ли ла нові вик ли ки й мож ли вості для соціології в па ра дигмі
BigData, коли інфор мацією стає прак тич но все і соціоло ги по винні на вчи ти -
ся цим ко рис ту ва ти ся. Вод но час, у цьо му інфор маційно му по тоці ак ту -
алізується і роль соціологів як інтер пре та торів соціаль ної ре аль ності та її
смислів, адже зрос тає за пит на по яс нен ня, що відбу вається у соціаль но му
житті і чому.

Люд ми ла Юзва, асис тент фа куль те ту соціології КНУ ім. Та ра са Шев -
чен ка про де мо нстру ва ла певні мож ли вості ро бо ти соціологів з інтер нет-да -
ни ми на при кладі аналізу медіа-дже рел у Mediateka. Однак вона відзна чи ла
і певні об ме жен ня та ких ме тодів, адже ви мо ги до фор му ван ня вибірки тут не 
дот ри му ють ся, на кла да ють ся об ме жен ня щодо ча со во го проміжку, не вра -
хо вується і добір дже рел інфор мації.

Ірина Ма риніч, на уко вий співробітник відділу історії та теорії соціо -
логії НАН Украї ни на га да ла про “ефект інтер в’юєра” у вибірко вих дослi -
джен нях, за про по ну вав ши у своєму вис тупі деякі те о ре тичні мо делі та ких
ефектів.

Олексій Шес та ко вський як відгук на вис туп Ми ко ли Чу ри ло ва та об го -
во рен ня на круг ло му столі за про по ну вав, як мож на дати собі раду з ре -
альністю, де реп ре зен та тивність вибірки більшості опи ту вань не відповідає
“зо ло то му стан дар тові” ви пад ко во го відбо ру. На його дум ку, слід, по-пер ше, 
роз роб ля ти мож ли вості різних диз айнів не ви пад ко вих вибірок. По-дру ге,
не обхідно підви щу ва ти соціологічну куль ту ру суспільства, зок ре ма інфор -
му ю чи гро мадськість, що цінність соціологічно го опи ту ван ня да ле ко не за -
вжди зво дить ся до того, наскільки воно є схо жим на про це ду ру го ло су ван ня
на ви бо рах. Адже навіть якщо про фесійні опи ту ван ня містять не ми нучі по -
хиб ки ви пад ко во го відбо ру, на разі відсутні аль тер на тивні універ сальні ме -
то ди, які б кра ще охоп лю ва ли досліджу вані ау ди торії.

Тут лише ко рот ко окрес ле но те ма ти ку найцікавіших вис тупів учас -
ників цьо го круг ло го сто лу. І, зви чай но, наш жур нал за охо чує всіх до -
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повідачів та учас ників круг ло го сто лу як своїх по тенційних ав торів над си -
ла ти для публікації статті з роз гор ну тим вик ла дом сво го ба чен ня цієї важ -
ли вої й ак ту аль ної те ма ти ки.

Жур нал “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” щиро вітає Ми ко лу
Ми ко ла йо ви ча Чу ри ло ва із 70-річним ювілеєм, який ми відзна чи ли цією
важ ли вою для всієї вітчиз ня ної соціологічної спільно ти на уко вою подією.

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО,
док тор соціологічних наук, член ред ко леґії жур на лу

МИКОЛА ЧУРИЛОВ,УДК 303.519.8

äîê òîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, äè ðåê òîð “TNS
Ukraine”

Вибірка в мар ке тин го вих досліджен нях

Як пра ви ло, коли соціоло ги-дослідни ки го во рять про сфор мо ва ну ними 
вибірку, вони ма ють на увазі, що ця вибірка реп ре зен тує ге не раль ну су -
купність. У більшості ви падків у соціології це так і буває. Нас правді у
більшості соціологічних досліджень вив ча ють окремі соціальні про бле ми,
ха рак терні або для окре мих реґіонів краї ни, або для краї ни за га лом. Для цих
дослідниць ких про ектів соціоло ги вже на вчи ли ся бу ду ва ти реп ре зен та -
тивні вибірки, роз ра хо ву ва ти ви пад кові по хиб ки вибірки і довірчі інтер ва -
ли, в яких пе ре бу ва ють ре зуль та ти ге не раль ної су куп ності. Але для мар ке -
тин го вих досліджень здебільшо го все куди складніше. Що сто сується пе ре -
важ ної більшості мар ке тин го вих досліджень, то для них сфор му ва ти реп ре -
зен та тивні вибіркові су куп ності про сто не мож ли во. Ми мо же мо до волі
чітко опи са ти ви мо ги щодо досліджу ва но го об’єкта досліджен ня, але струк -
ту ру ва ти цей об’єкт не мож ли во че рез низ ку пе ре важ но об’єктив них при чин. 
Пе ре дусім ми не знаємо кількісних па ра метрів, що ха рак те ри зу ють спо жи -
вачів тих чи інших то варів або по слуг. Ми та кож нічого не знаємо про роз -
поділ їх на те ри торії краї ни, окре мих реґіонів, на се ле них пунктів. Ми не мо -
же мо го во ри ти про рівномірний роз поділ цих спо жи вачів у про сторі. Таке
при пу щен ня вже да ва ло би нам змо гу фор му ва ти ви пад кові вибірки. А це,
своєю чер гою, дало би нам мож ливість роз ра хо ву ва ти ви пад кові по хиб ки
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