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АНОТАЦІЯ 

 

 

Ковальська Є. В. Валідизація використання індексу соціального статусу 

особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних 

досліджень». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена адаптації та валідизації Індексу Статусної 

Характеристики Уорнера до умов сучасного емпіричного дослідження в 

Україні.  

Розглядаються результати досліджень соціальної структури 

вітчизняними та західними дослідниками, зокрема класовий та 

стратифікаційний підходи. Постановлено, що класовий підхід до аналізу 

сучасних суспільств залишається одним із найактуальніших в сучасній 

західній та вітчизняній соціології. Проте, вітчизняні соціологи відмічають, 

що класові схеми Ґолдторпа і Райта слабко диференціюють життєві шанси, 

політичні орієнтації, ціннісні системи, характеристики особистості, 

установки соціальної нерівності, протестні практики.  

Вітчизняні дослідження у сфері соціальної стратифікації представлені 

зокрема: підходами до стратифікації сучасного українського суспільства на 

основі алгоритмізованих технік; багатовимірним аналізом соціальної 

стратифікації українського міста; аналізом основних рис соціальної 

структури українського суспільства, що ґрунтується на самооцінках 
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респондентами власного положення у суспільстві; аналізом динаміки змін 

соціальної структури України.  

Не зважаючи на вагомі доробки у дослідженні соціальної стратифікації 

сучасного українського суспільства, завдання розробки та валідизації 

альтернативних стратифікаційних підходів та відповідних їм інструментів 

залишається актуальним.  

Встановлено, що в аналізі соціальної структури сучасного українського 

суспільства мало використовується характеристика нерухомості особи, яка є 

базовим економічним ресурсом, що здатний приносити прибуток (ренту), а 

також є проявом престижу.  

Характеристика нерухомості особи відкриває нові можливості у 

дослідження соціальної стратифікації як на рівні дослідження соціальної 

стратифікації суспільства загалом, так і для вирішення класу задач, 

пов’язаних із дослідженням міста та конкретних локальностей (урбаністика).  

Запропоновано дослідити ІСХ Уорнера, як інструмент, що включає не 

тільки основні індикатори положення особи в системі соціальної 

стратифікації, а і індикатор характеристики нерухомості. Оригінальний ІСХ 

Уорнера був розроблений у 1950-х рр. ХХ ст. на основі дослідження 

соціальної структури невеликого американського міста. Проаналізувавши 

методологічні витоки індексу, алгоритм та особливості його розрахунку, а 

також результати первинної валідизації, проведеної в середині ХХ ст. – 

виявлено необхідність у адаптації та валідизації інструменту до умов 

сучасного емпіричного дослідження українського суспільства.  

З метою розробки алгоритму адаптації та валідизації ІСХ Уорнера було 

теоретично розглянуто види валідності та підходи до визначення її рівня, а 

також рівня надійності інструменту. Привівши типології, запропоновані Т. 

Нікітіною та С. Дембіцьким, докладно було проаналізовано такі види 

валідності: теоретична та емпірична (конструктна та критеріальна). 
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Теоретична валідність має на увазі досягнення очевидної та змістовної 

валідності.  

Очевидна валідність досягається за допомогою «вбудови» 

досліджуваного конструкту в існуючу валідну теорію, а також використання 

апріорних соціологічних аксіом. В нашому дослідженні очевидна валідність 

досягається на основі аналізу оригінальної теорії Л. Уорнера про структуру 

суспільства та методологічні витоки розробки індексу.  

Змістовна валідність визначається як значущість і репрезентованість 

елементів теоретичного конструкту, а також правильність його внутрішньої 

структури. Для валідизації індексу Уорнера в нашому дисертаційному 

дослідженні було обрано метод експертного опитування з метою досягнення 

змістовної валідності. 

Конструктна валідність являє міру того, наскільки вимірювальний 

інструмент вимірює конструкт, який має бути виміряний. Зокрема в рамках 

оцінки конструктної валідності індексу Уорнера розглядався зв'язок індексу з 

результатами відповідей на запитання, спрямовані на пряме вимірювання 

самооцінки свого положення в суспільстві. 

Критеріальна валідність полягає у відповідності інформації щодо 

досліджуваного явища, отриманої з використанням вимірювального 

інструменту, валідність якого перевіряється, й інформацією, отриманою 

іншими засобами та з інших джерел, яка слугує критерієм валідності. Часто в 

соціологічних дослідженнях досягти цього неможливо, тому для досягнення 

критеріальної валідності індексу Уорнера буде використаний підвид 

критеріальної валідності, який має назву «валідність за відомими групами».  

Суть полягає у тому, що обирають дві групи респондентів, які 

відрізняються за вимірюваною властивістю і проводять опитування цих 

респондентів з використанням інструменту, що валідизується. Якщо у цих 
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двох групах результати вимірювання справді відрізняються, то це є 

свідченням на користь валідності вимірювального інструменту. 

Окремо було проаналізовано особливості перевірки рівня надійності 

композитних індексів, яким є ІСХ Уорнера. Під надійністю розуміємо 

узгодженість результатів, що отримуються при повторному застосуванні тієї 

ж процедури вимірювання для оцінки того ж показника на різних, але 

репрезентативних для даного показника вибірках – тобто відтворюваність, 

стійкість та узгодженість результатів.  

Зважаючи на особливості формування причинності у композитних 

індексах наявність кореляції компонентів не є обов’язковою, а отже, 

надійність через узгодженість перевіряти некоректно. Таким чином 

надійність для композитних індексів вимірюється лише через стійкість та 

відтворюваність результатів. 

Проаналізувавши методологічне підґрунтя індексу статусної 

характеристики Уорнера та антропологічний метод, на якому він базується, 

можемо зробити висновок, що даний індекс має достатні теоретичні та 

методологічні засади.  

Було проведено адаптацію показника «Район проживання», на основі 

думки експерту з питань нерухомості у м. Києві. Результати якої, зокрема, 

були перевірені в рамках виявлення змістової валідності Адаптованого ІСХ 

за допомогою опитування експертів-соціологів. В результаті чого було 

зроблено висновок, щодо доцільності використання обраної методики, а 

елементи вимірювального інструменту перевірені на предмет релевантності 

та репрезентативності вимірюваного явища.  

На основі експертної оцінки було сформульовано концептуальну схему 

та формулу Адаптованого ІСХ Уорнера, після чого було здійснено процедуру 

емпіричної інтерпретації та операціоналізації, процедуру розрахунку індексу, 
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а також запропоновано Адаптовану стратифікаційну схему У.Уорнера. На 

основі операціоналізації було розроблено анкету та здійснено її пре-тест.  

Для подальшої оцінки рівня валідності методики було проведено три 

дослідження: на квотній за адміністративними районами вибірці серед 

жителів м. Києва, а також два дослідження у різних адміністративних 

районах м. Києва. З метою виявлення конструктної валідності було 

проаналізовано результати дослідження серед жителів м. Києва.  

На основі якого проведено аналіз зв'язку результатів розрахунку 

адаптованого індексу з показниками, які використовувалися раніше для 

вимірювання положення індивіда в системі соціальної стратифікації. При 

цьому було виявлено високий рівень кореляції між індексом та обраними 

показниками, що свідчить на користь високого рівня конструктної валідності 

Адаптованого індексу. 

Для оцінки рівня валідності за критерієм було проаналізовано 

результати опитування респондентів на двох схожих за ознаками вибірках у 

різних адміністративних районах м. Києва, рівень престижу яких різниться за 

адаптованою шкалою престижності району проживання. Середній рівень у 

порівнюваних районах різниться майже вдвічі (у менш престижному районі 

показник індексу вищий), що свідчить на користь критеріальної валідності 

вимірювального інструменту.  

Загальний рівень валідності визначено як високий. Сформульовано 

рекомендації щодо вимірювання рівня надійності Адаптованого ІСХ 

Уорнера. В подальшому Адаптованого ІСХ Уорнера може 

використовуватись для дослідження стратифікації сучасного українського 

суспільства.  

Ключові слова: валідизація, теоретична валідність, емпірична валідність, 

надійність, композитний індекс, соціальний статус. 
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ABSTRACT 

 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Sociological Sciences 

in specialty 22.00.02 - "Department of Methodology and Methods of Sociological 

Research". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the adaptation and validation of the Warner 

Index Status Characteristics (ISС).  

The results of research on the social structure by ukrainian and western 

researchers, in particular class and stratification approaches, are considered. It was 

decided that the class approach to the analysis of modern societies remains one of 

the most relevant in modern Western and domestic sociology. However, Ukrainian 

sociologists note that the class schemes of Gouldtorp and Wright slightly 

differentiate life chances, political orientations, value systems, personality 

characteristics, setting social inequality, protest practices.  

Ukrainian research in the field of social stratification is presented in 

particular: Approach to stratification of modern Ukrainian society on the basis of 

algorithmic techniques; A multidimensional analysis of the social stratification of 

the Ukrainian city by analysis of the main features of the social structure of the 

Ukrainian society, based on self-esteem by respondents of their own position in 

society; Analysis of the dynamics of changes in the social structure of Ukraine. 

Despite significant developments in the study of the social stratification of modern 

Ukrainian society, the task of developing and validating alternative stratification 

approaches and corresponding instruments remains relevant.  

It was established that the analysis of the social structure of modern 

Ukrainian society uses little the characteristic of the person's real estate, which is a 

basic economic resource, which is able to bring profit (rent), and is also a 
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manifestation of prestige. The characteristics of a person's real estate opens up new 

opportunities in the study of social stratification both at the level of research on 

social stratification of society as a whole, and for solving the class of problems 

associated with the study of the city and specific locations (urbanization).  

It was proposed to explore Warner ISC as a tool, including not only the main 

indicators of the person's position in the social stratification system, but also the 

indicator of the characteristics of the real estate. The original Warner ISC was 

developed in the 1950s XX century. On the basis of a study of the social structure 

of a small American city. Having analyzed the methodological origins of the index, 

the algorithm and peculiarities of its calculation, as well as the results of the 

primary validation carried out in the middle of the 20th century - The necessity of 

adaptation and validation of the instrument to the conditions of modern empirical 

research of Ukrainian society was revealed.  

In order to develop the algorithm for adaptation and validation of Warner 

ISC , the types of validation and approaches to determining its level, as well as the 

level of reliability of the tool, were theoretically considered. By citing typologies 

proposed by T. Nikitina and S. Dembitsky, such types of validity were analyzed in 

detail: Theoretical and empirical (constructive and validity of criteria).  

Theoretical validity implies achievement of obvious and meaningful 

validity. Obvious validity is achieved by "embedding" the investigated design into 

the existing valid theory, as well as the use of priori sociological axioms. In our 

research, validation is evident on the basis of the analysis of L. Warner's original 

theory on the structure of society and the methodological origins of the 

development of the index.  

Meaningful validity is defined as the significance and representation of the 

elements of the theoretical design, as well as the correctness of its internal 

structure. To validate Warner's index in our thesis study, an expert survey method 

was chosen in order to achieve meaningful validity.  
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The constructive validity represents as a measurement tool measures a 

construct to be measured. In particular, as part of the evaluation of the design 

validity of the Warner index, the relationship of the index with the results of the 

answers to questions aimed at directly measuring the self-evaluation of its position 

in society was considered.  

The validity of criteria is the correspondence of the information about the 

phenomenon studied, obtained using a measuring instrument, the validity of which 

is checked, and the information obtained by other means and from other sources, 

which serves as a criterion of validity. Often in sociological studies it is impossible 

to achieve this, so to achieve the criterion validity of the Warner index, a 

subspecies of the criterion validity, which is called "validity by known groups", 

will be used.  

The essence is that two groups of respondents who differ in the measured 

property and conduct a survey of these respondents using the tool are selected. If 

the measurement results are really different in these two groups, this is evidence in 

favor of the validity of the measurement tool.  

Separately, the peculiarities of checking the reliability level of composite 

indices, which is Warner ISC , were analyzed. Reliability means consistency of the 

results obtained by the repeated application of the same measurement procedure to 

estimate that indicator on different, but representative samples for this indicator - 

that is, reproducibility, stability and consistency of results.  

Given the peculiarities of the causality formation in composite indices, the 

presence of correlation of components is not mandatory, and therefore reliability 

through consistency is incorrect. Thus, reliability for composite indexes is 

measured only through the stability and reproducibility of results.  

Having analyzed the methodological basis of the Warner status characteristic 

index and the anthropological method on which it is based, we can conclude that 

this index has sufficient theoretical and methodological foundations. An adaptation 



10 
 

of the residential area was carried out, based on the opinion of the real estate expert 

in the city Kyiv. Results of which, in particular, were tested in the framework of 

identifying the meaningful validity of the adapted ISC through a survey of 

sociologists. As a result, it was concluded that the selected method should be used, 

and the elements of the measuring instrument were checked for relevance and 

representativeness of the measured phenomenon.  

On the basis of the expert evaluation, the conceptual scheme and formula of 

the adapted Warner ISC were formulated, after which the empirical interpretation 

and operationalization procedure, the procedure for calculating the index, and the 

adapted stratification scheme of W. Warner was proposed. On the basis of the 

operationalization, a questionnaire was developed and its pre-test was carried out.  

To further assess the level of validity of the methodology, three studies were 

carried out: On a quota for administrative districts, a sample among residents of the 

city. Kiev, as well as two studies in various administrative districts of the city. 

Kiev.  

The results of the study were analyzed among the residents of the city in 

order to identify the design validity. Kiev. Based on which an analysis of the 

relationship between the results of the calculation of the adapted index and the 

indicators used earlier to measure the position of the individual in the social 

stratification system was carried out. At the same time, a high degree of correlation 

between the index and the selected indicators was revealed, which indicates in 

favor of a high level of constructive validity of the adapted index.  

To assess the level of validity according to the criterion, the results of the 

survey of respondents on two sample-like samples in different administrative 

criteria of validity of the measuring instrument.districts of the city were analyzed. 

The level of prestige of which varies according to the adapted scale of prestige of 

the region of residence. The average level in the compared regions is almost twice 

as high (in the less prestigious area the index is higher), which is in favor  
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The overall level of validity is defined as high. Recommendations for 

measuring the reliability level of adapted Warner ISC are formulated. In the future 

adapted Warner ISC can be used to study the stratification of modern Ukrainian 

society.  

The results of social structure research by ukrainian researchers was 

considered. It has been established that in modern studies of social stratification in 

Ukraine, the indicator of the characteristics of a person’s real estate is little 

involved. It has been proposed to adapt and validate the Warner ISС, as a tool that 

includes not only the basic indicators of a person’s position in the system of social 

stratification, but also an indicator of the characteristics of real estate.  

Theoretically considered the types of validity and approaches to determining 

its level, as well as the level of reliability of tools; and the issues of reliability 

testing features in composite indexes. The level of theoretical (obvious and 

substantive) and empirical (criterion and constructive) validity of the Adapted 

Warner ISС was checked, the level of validity was determined as high. Formulated 

recommendations for measuring the reliability level of the Adapted Warner ISС. In 

the future, the Adapted Warner ISС can be used to study the stratification of 

modern Ukrainian society. 

Key words: validation, theoretical validity, empirical validity, reliability, 

composite index, social status. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження нерівностей 

в суспільстві є однією із центральних напрямків в соціальних науках, а 

проблеми подолання соціальних нерівностей тісно пов’язане із успішним 

функціонуванням та розвитком суспільств. Дослідження нерівностей 

конкретного суспільства потребує, з одного боку, теоретичного підходу, який 

би описував існуючі системи нерівностей в суспільствах, а з іншого боку – 

валідний та надійний інструмент вимірювання, який давав би змогу 

підтвердити чи спростувати теорію. Дана потреба задовольняється, зокрема у 

вітчизняній соціології, трьома підходами: «методологічним глобалізмом» 

(широко вживані в сучасній глобальній соціології класові схеми Дж. 

Ґолдторпа (схема EGP), Е.О. Райта, Г. Еспін-Андерсона), оригінальними 

класовими підходами та стратифікаційними схемами.  

Класовий підхід до аналізу сучасних суспільств залишається одним із 

найпоширеніших в сучасній західній (Дж. Ґолдторп, Е.О. Райт, П. Бурдьє, 

М. Севідж, Ґ. Еспін-Андерсон, Д. Ґраскі, К. Віден тощо) та вітчизняній 

(О. Симончук, О. Куценко, В. Хмелько, С. Оксамитна, С. Макеєв, 

А. Домаранська) соціології. Насамперед це пов’язано з ретельним 

теоретичним й методологічним обґрунтуванням підходу, формуванням 

надійно емпірично фіксованих індикаторів. Однак, вітчизняні соціологи 

відмічають, що класові схеми Дж. Ґолдторпа і Е.О. Райта, широко 

застосовані в міжнародних та національних дослідницьких програмах, між 

тим слабко диференціюють життєві шанси індивідів, їх політичні орієнтації, 

ціннісні преференції, сприйняття соціальної нерівності, протестні практики. 

На користь переосмислення застосування класових підходів й інструментів 

“методологічного глобалізму” до вивчення нерівностей в українському 

суспільстві свідчать і недоліки схем Дж. Ґолдторпа і Е.О. Райта. Зокрема, 
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О. Симончук в своїй докторській монографії узагальнює наступні пізнавальні 

недоліки цих підходів: незадовільна диференціація класу власників, 

ігнорування секторальної галузевої диференціації позицій власників, схема 

Ґолдторпа об’єднує висококваліфікованих професіоналів і менеджерів у 

верхньому службовому класі, хоча близькість цих позицій щодо життєвих 

шансів і кар’єрних характеристик для українського суспільства емпірично не 

верифікувалася, не враховується диференціація класових позицій найманих 

працівників за галузевою спеціалізацією [Симончук, 2018]. Ці та інші 

емпірично виявлені недоліки підштовхують до подальшого пошуку кращих 

концептуальних засад та вимірювальних інструментів в дослідженнях 

соціальних нерівностей. Такі пошуки повертають дослідників до 

пізнавальних можливостей стратифікаційного аналізу.  

Серед вітчизняних досліджень у сфері соціальної стратифікації 

особливої уваги заслуговують соціологічні роботи С. Макеєва, Н. Коваліско, 

А. Домаранської, Л. Малиш, О. Іващенко, Р. Савчинського, які пропонують 

заснований на веберівських розробках підхід до багатовимірного аналізу 

соціальної стратифікації українського суспільства та відповідну 

алгоритмізовану техніку, розкривають емпіричні моделі стратифікації та 

зв’язки між окремими проявами і чинниками соціальної стратифікації в 

українському суспільстві. Важливими є розробки О. Балакірєвої, Ю. Середи, 

Т. Бондар та інших представників Інституту економіки та прогнозування 

НАН України з методології вивчення соціально-економічних нерівностей та 

їхніх детермінант. Суттєвим внеском в дослідження соціальних нерівностей і 

стратифікації в українському суспільстві стали численні праці Е. Лібанової та 

представників Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, в 

яких відпрацьовувались конкретні методики вимірювання ресурсних 

нерівностей та емпірично обґрунтовувались їх прояви в українському 

суспільстві. Також звертаємо увагу на важливий концептуальний та 

методологічний внесок в стратифікаційні дослідження пострадянських 

суспільств, зроблений російськими соціологами Т. Заславською, О. 
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Шкаратаном, Н. Тихоновою, З. Голенковою, Г. Ястрембовським та ін., 

розробки яких частково застосовувались і в дослідженнях українського 

суспільства. 

Між тим, незважаючи на вагомі доробки у дослідженні соціальної 

стратифікації сучасного українського суспільства, завдання розробки та 

валідизації альтернативних стратифікаційних підходів та відповідних їм 

інструментів залишається актуальним. Множинні прояви нерівностей в 

суспільствах, які швидко змінюються, потребують вдосконалення 

соціологічних інструментів їх знаходження та вимірювання. А застосування 

множинних підходів, які розроблені на сьогодні в соціології, потребує 

уточнення їх валідності та надійності. Як зазначає С. Макеєв, «емпірично 

зорієнтовані соціологічні обстеження не можуть слугувати інструментом 

отримання кращої або найбільш адекватної класової структури, класифікації 

бажано будувати не взагалі, а у співвіднесенні із запитанням «для чого?». 

Тільки після отримання на нього чіткої відповіді добір індикаторів і 

показників обіцяє бути успішним» [Макеєв, 2014]. 

Незважаючи на високий дослідницький інтерес до проявів соціально-

економічних нерівностей, між тим в аналізі соціальної структури сучасного 

українського суспільства мало використовується характеристика нерухомості 

особи, яка є базовим економічним ресурсом, що здатний приносити прибуток 

(ренту), а також є проявом престижу. Врахування характеристики 

нерухомості особи відкриває нові можливості у дослідженнях соціальної 

стратифікації як на рівні суспільства загалом, так і для вирішення класу 

задач, пов’язаних із дослідженнями міста та конкретних локальностей 

(урбаністика). У першому випадку індикатор характеристики нерухомості 

особи дозволяє підвищити чутливість вимірювання обсягу та якості 

економічного ресурсу. В другому випадку, дані про стратифікацію 

населення, отримані з урахуванням характеристики нерухомості особи, 

можуть дозволити будувати соціально-просторові карти, корисні у 

плануванні забудови міст, розміщення об’єктів інфраструктури тощо. 
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Важливість врахування такої характеристики як стратифікуючого чинника 

підтверджують, зокрема, в своїх працях Г. Найт, Н. Прасад, Е. Валдер, 

Н. Тихонова та Н. Корнєв. 

Зважаючи на актуалізацію даної проблематики як з точки зору 

досліджень соціальної стратифікації, так і з точки зору досліджень міського 

соціального простору, потребує соціологічної розробки валідний і зручний 

(для проведення оціночних, маркетингових досліджень) інструмент для 

оцінки соціального статусу особи, який, з одного боку, виконує функцію 

соціоекономічного індексу та ідентифікує соціальний статус у відповідності 

із дефіцитними і актуальними соціальними благами, а з іншого боку, 

забезпечує потребу в соціологічному інструменті для досліджень простору 

міста відповідно до соціального статусу жителів. 

Наукова проблема дисертаційного дослідження полягає у 

невідповідності між об’єктивними потребами вимірювання та оцінки проявів 

стратифікаційних нерівностей в сучасному українському суспільстві в 

інтересах удосконалення соціальної політики держави та органів місцевого 

врядування, підвищення ефективності функціонування міського простору, та 

наявними інструментами реалізації такої соціологічної задачі, які 

залишаються недостатньо чутливими до множинних, «старих» і «нових» 

провів нерівностей. Зокрема, потребують методологічного урахування 

характеристики приватної власності особи, у т.ч. нерухомості, в структурі 

економічних чинників стратифікації; між тим засоби їх емпіричної 

ідентифікації у соціологічному дослідженні є недостатньо розробленими. 

Існує наукова потреба у відповідних валідних інструментах, прикладом яких 

може бути мультикритеріальний індекс статусної характеристики (ІСХ) 

Уорнера.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає Комплексній науковій програмі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка № держреєстрації 

16БФ017 01 «Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної 
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напруженості в регіонах України» факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Метою дослідження є здійснення адаптації та емпіричної валідизації 

індексу статусної характеристики (ІСХ) Уорнера для вимірювання 

соціального статусу особи в українському суспільстві (на емпіричному 

прикладі м. Києва). 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

- здійснити інтерпретацію та операціоналізацію поняття «соціальний 

статус особи»; 

- здійснити систематизацію підходів до вимірювання соціального 

статусу особи на основі аналізу досліджень з використанням класових та 

стратифікаційних підходів до аналізу сучасних суспільств;  

- визначити базові підходи до вимірювання соціального статусу та 

особливості відповідних методик; 

- теоретично обґрунтувати ІСХ Уорнера для вимірювання соціального 

статусу особи; 

- провести адаптацію та локалізацію ІСХ Уорнера; 

- запропонувати оптимальний алгоритм процедур валідизації ІСХ 

Уорнера;  

- здійснити процедуру валідизації ІСХ Уорнера для використання у 

сучасних емпіричних дослідженнях в Україні; 

- проаналізувати рівень валідності ІСХ Уорнера та придатність до 

сучасного емпіричного дослідження в Україні. 

Об'єкт - соціологічні підходи до вимірювання соціального статусу 

особи. 

Предмет - валідизація індексу статусної характеристики Уорнера для 

вимірювання соціального статусу особи на емпіричному прикладі м. Києва. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження, вирішення 

поставлених завдань та забезпечення достовірності основних положень і 

висновків у роботі використано комплекс теоретичних та емпіричних методів 
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дослідження, як загальнонаукових, так і спеціальних: історико-порівняльний 

аналіз – для вивчення розвитку наукових підходів до аналізу структури 

суспільства; аналіз і синтез – для дослідження співвіднесення понять 

«соціального статусу» та «соціального класу»; історичний та логічний аналіз 

– для визначення логіки змін при формуванні основних підходів до класового 

аналізу суспільства в історичному та культурному контексті конкретного 

суспільства; узагальнення й порівняння – для виявлення сутності та 

визначення ролі об’єктивних методів вимірювання соціального статусу у 

порівнянні із суб’єктивними; системний аналіз – для визначення специфіки 

об’єктивних методів для вимірювання соціального статусу особи.  

В контексті валідизації методик спираємось на методи і процедури, 

представлені в працях В. Аванесова, Х. Блейлока, Л. Кронбаха, 

Д. Кемпбелла, Д. Фіске, Н. Паніної, Є. Головахи, А. Горбачика, В. Паніотто, 

В. Воловича, С. Дембіцького, Т. Нікітіної, на основі яких можна виокремити 

чіткий алгоритм перевірки рівня надійності та валідності інструменту, 

відповідно до його специфіки.  

Для отримання первинної соціологічної інформації застосовані як 

кількісні методи (роздаткове анкетування, он-лайн анкетування), так і 

якісний метод (експертне опитування). 

Комп’ютерне опрацювання масивів емпіричних даних здійснювалось за 

допомогою прикладних програм OCA, SPSS, Excel, R. 

Емпіричну базу дисертації становлять дані низки емпіричних 

соціологічних досліджень, проведених автором протягом квітня 2017 р. – 

квітня 2018 р.: експертне опитування фахівців у сфері дослідження структури 

сучасного українського суспільства (2017 р., n=8); он-лайн анкетування 

експертів у сфері дослідження структури сучасного українського суспільства 

(2017 р., n=12); роздаткове анкетування жителів міста Києва (усі райони) 

(2017 р., n=102); роздаткове анкетування жителів міста Києва (ЖК класу 

«бізнес») (2018 р. n=57), роздаткове анкетування жителів міста Києва (жителі 

Святошинського району) (2018 р., n=53); окремо замовлено аналіз 
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престижності адміністративних районів м. Києва у експерта в сфері 

нерухомості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливої наукової проблеми, а саме: валідизації ІСХ Уорнера, адаптованого 

до умов сучасного емпіричного дослідження в українському суспільстві. 

Найважливіші результати, що виносяться на захист, полягають у наступному:  

вперше: 

1. здійснено локалізацію емпіричних характеристик ІСХ Уорнера, 

зокрема «району проживання» та «стану помешкання» на підставі 

експертних оцінок престижності нерухомості (на емпіричному прикладі м. 

Києва). Визначено основні критерії престижності нерухомого майна 

індивідів, серед яких: географічне розташування (адміністративний район, 

частина адміністративного району, вулиця, віддаленість від кордонів міста); 

наявність інфраструктури (віддаленість станцій метрополітену, транспортні 

розв’язки); тип помешкання (період будівництва, клас новобудови, стан 

ремонту, кількість квадратних метрів, наявність централізованого 

водопостачання та каналізації, відносини володіння);  

2. запропоновано адаптований до сучасних методологічних розробок та 

емпіричного поля українського суспільства ІСХ Уорнера із 

операціоналізацією його характеристик та схемою розрахунку. В 

адаптованому індексі зміненими характеристиками є наступні: «джерело 

доходу» (замінено повністю на «рівень доходу»), «рід занять», «стан 

помешкання», «тип будинку» (змінено частково), - що робить даний індекс 

більш чутливим до вимірювання стратифікаційних відмінностей в 

суспільстві;  

3. перевірено теоретичну (очевидну та змістовну) валідність адаптованого 

ІСХ Уорнера до умов емпіричних досліджень в Україні. У рамках перевірки 

очевидної валідності здійснено аналіз методологічних витоків індексу 

статусної характеристики Уорнера, а також його первинної валідизації, 

реалізованої у 1950-х роках. Змістовну валідність перевірено на підставі 
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опитування експертів з дослідження особливостей соціальної стратифікації 

сучасного українського суспільства та експертів з валідизації соціологічних 

інструментів; 

4. перевірено емпіричну (конструктну і критеріальну) валідність індексу 

на прикладі емпіричних досліджень в Україні. Для оцінки рівня 

критеріальної валідності проаналізовано результати опитування респондентів 

на двох вибірках у різних за престижем адміністративних районах м. Києва. 

Виявлена суттєва відмінність між вибірками середнього рівня адаптованого 

ІСХ Уорнера (у менш престижному районі показник індексу майже вдвічі 

вищий), що свідчить на користь критеріальної валідності вимірювального 

інструменту. Високий рівень кореляції між адаптованим ІСХ Уорнера та 

обраними для перевірки показниками, які використовувалися в попередніх 

дослідженнях для вимірювання статусної позиції індивіда в соціальній 

стратифікації («Тест інтегральної самооцінки соціального статусу» та 

«Суб’єктивна оцінка матеріального стану») свідчить на користь високого 

рівня конструктної валідності; 

удосконалено: 

5. формулу розрахунку ІСХ Уорнера, адаптованого до українського 

емпіричного поля, із використанням коефіцієнтів для складових 

характеристик індексу;  

6. існуючі методологічні підходи до вимірювання соціального статусу 

особи з урахуванням характеристики її нерухомого майна; 

дістали подальшого розвитку: 

7. підхід до визначення рівня надійності композитних індексів на 

прикладі адаптованого ІСХ Уорнера. Зокрема, емпірично перевірено рівень 

узгодженості складових даного індексу та обґрунтовано доцільність 

використання визначення рівня надійності композитних індексів через аналіз 

їхньої відтворюваності (ретест); 
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8. техніка застосування методу анкетування як найбільш доцільного для 

забезпечення високого рівня відповідей на сенситивні запитання про дохід 

респондента. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати й висновки, що містяться в ній, 

отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, 

які отримані автором особисто. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

адаптований ІСХ Уорнера має значну методологічну цінність для соціологів, 

які займаються емпіричними соціологічними дослідженнями структури і 

стратифікації сучасного суспільства, структурної обумовленості поведінки 

індивідів в економічній, політичній, культурній сферах життя. Адаптований 

ІСХ Уорнера може використовуватися у сучасних урбаністичних та 

маркетингових дослідженнях з метою районування міст за престижністю 

районів та споживчою поведінкою їх мешканців. Результати дослідження 

також доцільно врахувати в університетських програмах навчальних 

дисциплін з методології соціологічного дослідження, методів аналізу даних, 

соціальної структури суспільства, методології дослідження соціальних 

нерівностей. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідались на 8 наукових конференціях України: ХІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики 

соціологічній теорії та практиці» (Київ, 2016), ХХ Міжнародна наукова 

конференція «Харківські соціологічні читання» (Харків, 2016), ІХ 

Міжнародна конференція студентів та молодих науковців “Соціологія і 

сучасні соціальні трансформації” (Київ, 2016), ХІV Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні 

зміни і соціальна напруженість» (Київ, 2017), ІІІ Конгрес Соціологічної 
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асоціації України (Харків, 2017), XVI Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у 

(пост)сучасності» (Харків, 2018), ХV Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація 

суспільства та соціальні технології» (Київ, 2018) та ХХI Міжнародна наукова 

конференція «Харківські соціологічні читання» (Харків, 2018). Також 

основні положення дисертаційного дослідження були представлені на 

методологічних семінарах кафедри методології та методів соціологічних 

досліджень та науковому семінарі факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 5 наукових 

статей у фахових виданнях загальним обсягом 3,6 д.а. (з них 3,21 д. а. 

належать особисто автору), серед яких 1 стаття у виданні, включеному до 

наукометричної бази Index Copernicus та 5 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять 14 підрозділів, висновків до розділів та загальних 

висновків, списку використаних джерел і літератури (161 найменування) та 8 

додатків. Робота містить 44 таблиці та 9 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 199 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ 

«СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС» ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 

  

1.1. Дослідження нерівностей в соціології на теоретичному та 

емпіричному рівнях 

 

Проблема соціальної нерівності завжди перебувала в центрі уваги 

соціальних наук. Протягом тисячоліть не припиняються наукові й політичні 

дискусії щодо обґрунтованості та необґрунтованості, справедливості та 

несправедливості нерівності [Бакіров, 2017]. Прагнення до позитивних 

соціальних змін спонукало дослідників постійно звертатись до теми 

нерівностей та, відповідно, шляхів його подолання. Нерідко проблема 

нерівності не лише ставала предметом теоретичних баталій, але й надихала 

революційні маси, виводячи їх на вулиці та зіштовхуючи класи й верстви в 

гострих силових протиборствах.  

В даному підрозділі нами пропонується: 1) проаналізувати становлення 

та розвиток проблематики вивчення нерівностей в суспільних науках; 2) 

охарактеризувати розвиток емпіричної соціології, який породжує 

необхідність перевірки теоретичних конструктів на основі даних досліджень; 

3) дослідити сутність якості інформації, отриманої на основі емпіричних 

досліджень.  

В результаті нами буде обґрунтовано вибір теми дослідження та 

поставлено задачі для подальшого дослідження.  

Людський розвиток суспільств прямо пов’язаний з благополуччям 

людини, яке залежить від економічних ресурсів (такими як дохід) і ресурсів 

неекономічних аспектів людського життя (що люди роблять і як можуть 

робити, іїх самопочуття, а також природне, культурне і соціальне 

середовище, в якому вони живуть) [Куценко, 2000]. Класична тріада 

соціальної нерівності зводиться до нерівного доступу до багатства, влади та 
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слави – трьох фундаментальних благ, яких прагне людина. Історія не знає 

жодного суспільства, у якому ці блага розподілялися хоча б відносно 

рівномірно або справедливо, що, звісно, не одне й те саме. Спостерігається 

нерівність між окремими особистостями в малих групах, між малими і 

великими соціальними групами, соціальними організаціями, спільнотами й 

інститутами, регіонами й станами, етносами й суперетносами. Нерівність є 

маркером соціальних взаємодій на мікро- та макрорівнях, у менш або більш 

широкому міжнародному масштабі, нарешті, на рівні глобальних політичних 

та економічних відносин [Бакіров, 2017].  

Сталість розвитку забезпечується запасами і доступом до ресурсів, які 

можуть бути передані наступним поколінням і які є необхідними для життя 

людини як біологічної, соціальної істоти й особистості, здатної до 

самореалізації. В процесі виробництва і розподілу ресурсів формуються 

відносини між людьми, норми і правила їхнього регулювання, що утворює 

латентні соціальні структури як "соціальний каркас" будь-якого суспільства. 

Соціальні структури визначають можливості вибору ресурсів, необхідних для 

задоволення потреб людини – перш за все, потреб в гідному і здоровому 

житті, розвитку і самореалізації людини. За умови забезпечення розподілу 

ресурсів у суспільстві таким чином, що він відповідає потребам суспільного 

розвитку та сприймається більшістю як справедливий – формуються відкриті 

стабільні соціальні структури з обмеженою конфліктністю[Куценко, 2000]. 

Якщо соціальні структури стають нестабільними, внутрішньо неузгодженими 

і конфліктними, в них посилюються соціальні розколи (глибокі та стійкі 

дистанції за можливостями реалізації людських потреб) й тенденції до 

закриття (монополізації, узурпації, обмеження доступу) соціальних ресурсів, 

то формуються суттєві загрози соціальному благополуччю. 

Проблематика дослідження соціальних нерівностей породжує потужний 

напрям соціологічних досліджень пов’язаний із вивченням соціальних 

структур. Основи сучасного підходу до вивчення соціально-класової 

структури суспільства і визначення приналежності людей до тих чи інших 
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соціальних верств (страт) були закладені М. Вебером. Він розглядав 

соціальну структуру суспільства як багатовимірну, багаторівневу. Не 

заперечуючи важливого значення економічного чинника в соціальній 

нерівності людей, М. Вебер ввів такі додаткові критерії визначення 

соціального статусу, як соціальний престиж і відношення до влади. 

Соціальний престиж, за М. Вебером, може надаватися незалежно від 

багатства і влади. Наприклад, вчені, юристи, священники, громадські діячі 

можуть мати відносно невеликі доходи, але при цьому мати більш високий 

престиж, ніж значно багатші підприємці або високопоставлені чиновники. 

Пізніше значний внесок у розвиток теорії стратифікації та класового аналізу 

внесли К. Маркс, Г. Спенсер, Ф. Тьоніс, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, Т. Парсонс, 

П. Блау і Е. Гідденс, М. Арчер, І. Валлерстайн, П. Бурдьє та інші.  

В ХХ ст. класова та стратифікаційна тематика стає центральною у 

політичному, науковому, повсякденному дискурсі – як у західних 

суспільствах, так і у соціалістичних[Симончук, 2018]. Поряд із ґрунтовними 

теоретичними концепціями зростає потреба у їх емпіричному підтвердженні 

або спростуванні. Відбувається розвиток емпіричної соціології загалом, 

проводяться масові дослідження, а їх результати стають обґрунтуванням до 

створення нових теорії. Результатом цього стають конкретні класові та 

стратифікаційні схеми, що відповідають теоретичним концепціям 

(наприклад, класові схеми Еріксона – Ґолдторпа – Портокареро (схема EGP), 

Е.О.Райта, Г.Еспін-Андерсона тощо).  

Звернення до емпіричних досліджень породжує нову задачу – розробку 

процедури вимірювання для отримання якісної (валідної та надійної 

інформації). Питання якості соціологічного вимірювання та соціологічної 

інформації як результату такого вимірювання є одним із найважливіших для 

емпіричної соціології. Без доведення якості соціологічного вимірювання ми 

не можемо бути впевненими у змістовних висновках, які робимо на основі 

даних, отриманих у перебігу вимірювання [Никитина, 2009а]. Застосування 
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вимірювальних інструментів, валідність і надійність яких не доведена, 

призводить до спотворення результатів дослідження.  

Досягнення валідності інформації передбачає попередню валідизації 

інструменту, за допомогою якого ця інформація буде отримана. Процедура 

валідизації інструменту складається із процедури вимірювання теоретичної 

(очевидної та змістовної) та емпіричної (конструктної, критеріальної та 

прогностичної) валідностей. З іншого боку, показником якості отриманої 

інформації виступає надійність інструменту, за допомогою якого вона була 

отримана. Вимірювання надійності включає вимірювання стійкості 

(відтворюваності) отриманої іїінформації та узгодженості складових 

елементів вимірювального інструменту. В.Паніотто у праці “Якість 

соціологічної інформації” писав: “Претензії соціології на участь у розв’язанні 

реальних практичних задач, що стоять перед нашим суспільством, можуть 

бути обґрунтованими тільки у тому разі, якщо рекомендації соціологів 

базуватимуться на надійній (насамперед валідній) соціологічній інформації” 

[Паниотто, 1986].  

Питання важливості вимірювання якості інформації, її валідності і 

надійності ставиться із першої половини ХХ ст., що знайшло своє 

відображення у працях В.Аванесова, Х. Блейлока, Л. Кронбаха, 

Д. Кемпбелла, Д. Фіске, Н. Паніної, Є. Головахи, А. Горбачика, В. Паніотто, 

В. Воловича С. Дембіцького, Т. Нікітіної.  

Повертаючись до проблеми вимірювання у класових та 

стратифікаційних дослідженнях зазначимо, що процедура валідизації 

інструменту важлива як на етапі розробки вимірювальної методики, так і при 

застосуванні інструменту із доведеною валідністю в інших історичних та 

культурних умовах. В сучасних емпіричних класових дослідженнях в Україні 

яскравим прикладом валідизації запозиченого інструментарію є валідизація 

класової схеми Дж. Ґолдторпа [Нікітіна, 2010].  

Позаяк існують і інші стратифікаційні та класові схеми, впровадження 

та, відповідно, валідизація яких в умовах сучасного українського суспільства 
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є актуальним та має потенціал до вирішення певного класу задач, докладніше 

їх особливості буде розглянуто у наступному підрозділі.  

 

1.2. Стратифікаційний та класовий аналіз в емпіричних дослідженнях 

 

Дослідження нерівностей знаходить свій розвиток у теорії класового 

аналізу. Поняття класів, статусних груп і партій були введені в соціологію 

соціальної стратифікації М. Вебером. Вебер виділяє одиниці соціальної 

диференціації всередині страт – статусні групи. Критерієм поділу страти на 

різні статусні групи і, відповідно, критерієм об'єднання індивідів в ту чи іншу 

групу виступає такий феномен, як стиль життя. Що ж стосується класової 

спільності, то її німецький соціолог визначає вже через класовий статус: 

«Клас - це будь-яка група людей, що мають один і той же класовий статус» 

[Вебер, 1990]. Класик соціальної теорії призводить три параметри, які 

наділяють індивіда або цілу групу певним класовим статусом: матеріальні 

умови життя, ступінь товарного забезпечення і загальна задоволеність або 

незадоволеність своїм соціальним становищем. Конкретні показники за 

даними параметрами, в свою чергу, залежать від можливості використання 

товарів і послуг задля отримання доходу або прибутку, а також від ступеня 

доступності цих ресурсів для індивіда в рамках існуючого економічного 

порядку. 

Охарактеризувати співвідношення класового та стратифікаційних 

підходів можна наступним чином. Згідно першого центральне місце в 

соціальній структурі суспільства займають класи. Вони визначаються як 

великі групи людей, які відрізняються один від одного за їх місцем в 

історично визначеній системі суспільного виробництва; по відношенню до 

засобів виробництва; за роллю в громадській організації праці; за способами 

отримання і розмірами доходу і по можливості однієї групи людей 

привласнювати собі працю іншої. 
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В рамках стратифікаційного підходу (характерного для західної 

соціологічної науки), економічні та виробничі відносини не розглядаються в 

якості головної і єдиної передумови соціальної диференціації. У суспільстві 

існує безліч «страт» (груп людей), об'єднаних будь-якими ознаками (не 

тільки майновим, але і професійним, рівнем освіти, доступом і обсягом 

влади, укладом і стилем життя і т.д.). Ці групи розташовуються на 

«ієрархічній драбині», мають певне соціальне становище. В результаті 

соціальна структура постає у вигляді системи соціальної нерівності, в рамках 

якої певні верстви і групи отримують більше благ, ніж інші. 

Однією з найвагоміших характеристик індивіда є його положення в 

системі соціальної стратифікації або соціальний статус. Соціальний статус 

розглядається як частина концепції соціальної стратифікації. При цьому 

соціальна стратифікація являє собою одне з основних понять в соціології та 

має на увазі поділ суспільства на шари, шляхом об’єднання соціальних 

позицій на основі схожості соціального статусу, які відображають уявлення 

про нерівності, що склались в конкретному суспільстві; цей поділ є 

вертикальним, та відбувається на основі одного або декількох 

стратифікаційних критеріїв, які і є показниками соціального статусу.  

Існує велика кількість різновидів соціальних статусів, серед них: 

економічний, професійний, демографічний, сімейний тощо. Кожний статус 

представлений певною статусною групою, статусні групи займають певне 

місце в статусній ієрархії. Ті статусні групи, які ранжуються на основі 

критеріїв економічних (дохід) та престижу (влада, освіта, престиж професії) 

утворюють соціальну стратифікації. Отже, рухаючись у межах концепції 

соціальної стратифікації соціальний статус розглядатимемо як соціально-

економічний статус, тобто той що вказує на положення індивіда в системі 

соціальної стратифікації.  

Соціальний статус обумовлює формування певних цінностей, 

поведінкових особливостей, прагнень тощо. Тобто соціальний статус 

виступає як пояснювальна змінна разом з іншими змінними, на кшталт статі, 
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віку, рівня освіти та інших. На відміну від вищезгаданих характеристик, які 

визначаються (вимірюються) однією змінною (характеристикою), соціальний 

статус - це концепт, що має в своєму складі декілька характеристик, зокрема: 

рівень доходів, рід занять, освіта тощо – які вказують на місце індивіда в 

системі соціальної стратифікації конкретного суспільства. 

В сучасних емпіричних соціологічних дослідженнях соціальний статус 

індивіда використовується у якості пояснювальної змінної для поведінкових 

та ціннісних особливостей, аналізу споживчої аудиторії товарів та послуг 

тощо. Як відмічають С. Макеєв та А. Домаранська[Макеєв, 2014b], у 

публікаціях, особливо адресованих масовій аудиторії, нерідко йдеться про 

ситуації та стани ієрархічного розшарування в суспільстві. Найчастіше їх 

отримують як результат розподілу відповідей опитаних на запитання про те, 

на якому щаблі уявних сходин соціального становища або сходин 

матеріального добробуту респонденти розташовують себе (зазвичай 

використовують 7 – або 10-бальні шкали, де 1 – нижчий стан, а відповідно, 7 

чи 10 – найвищий). У даному випадку соціологи виходять з, начебто, 

інтуїтивно переконливого припущення про властиве усім індивідам “відчуття 

місця” у соціумі та сприйняття змін умов персонального і сімейного 

існування, що забезпечує компетентне порівняння свого становища зі 

становищем референтних або альтернативних “інших”. Відповідність 

самооцінки реальному положенню є сумнівною. Використання методів 

самооцінки, автономно від об’єктивних, дослідники називають «грою 

соціологічної фантазії», а результати аналізу – «більш-менш 

правдоподібними припущеннями». 

Разом із самооцінкою власного положення, використовують 

мультикритеріальні інструменти оцінки соціального статусу, що мають 

об’єктивний характер, в рамках неомарксистської та неовеберіанської 

традиції класового аналізу суспільства, адже більшість вітчизняних 

дослідників соціальної структури визначають сучасне українське суспільство 

як класове і визнають релевантність класового підходу до його аналізу 
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[Симончук, 2016a]. З метою розкриття особливостей даних підходів та 

подальшої аргументації на користь мультикритеріальних індексів 

соціального статусу, що включають одночасно характеристики доходу та 

роду занять, потрібно розібратися із підходами до класового аналізу в 

сучасній соціології загалом та специфіки українських досліджень зокрема.  

Для розкриття змісту складного концепту «клас» пропонуємо 

звернутись до типології Ааґе Б.Соренсена із трьома ієрархічними рівнями 

[Sørensen, 2000]:  

(1) На найнижчому рівні перебувають класові концепції, що надають 

суто номінальні класифікації населення, згідно з деяким “вимірами” або 

комбінацією вимірів стратифікації. Ці концепції придатні для відображення 

класових нерівностей життєвих шансів і життєвих умов, класових 

відмінностей у світовідчуттях, переконаннях, цінностях і патернах поведінки. 

Однак вони нічого не кажуть про емпіричне існування класів у виокремлених 

класових межах і не пояснюють, як виникли виміри нерівності, на яких ці 

класифікації ґрунтуються. 

(2) На наступному рівні перебувають класові концепції, що 

підтверджують емпіричне існування спостережуваних угруповань із чіткими 

межами. Ці класи можна виявити у два способи. Перший – шляхом 

ідентифікації різноманітних життєвих стилів, пов’язаних із різними 

життєвими умовами, в перебігу дослідження місцевих спільнот (див., напр.: 

[Warner, 1949]). Другий спосіб — апроксимувати різноманітними 

класифікуючими індикаторами (такими як заняття, освіта, дохід, джерела 

доходу, місце проживання), що слугують мірилом життєвих умов різних 

класів. Соренсен звертає особливу увагу на те, що “клас як життєві умови” є, 

власне, концепцією, яка відображає “географію соціальної структури” 

[Sørensen, 2000: р. 1526], оскільки механізми соціалізації, відповідальні за 

відмінності у світовідчуттях і діях індивідів, властиві не лише класам, а й 

локальним і національним спільнотам.) Класові концепції/схеми цього типу 

розробляють для опису відмінностей між структурними класовими 
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позиціями, згідно з якими розподіляються індивіди чи сім’ї, котрі формують 

спільноти із більшою чи меншою мірою розвиненою демографічною, 

субкультурною та соціальною ідентичністю. Подібно до номінальних 

концепцій, вони призначені для емпіричного вивчення відмінностей у 

життєвих стилях і класових “наслідках”. 

(3) На найвищому рівні теоретичних амбіцій перебувають класові 

концепції, спрямовані не лише на дослідницькі питання у пунктах 1 і 2, а й на 

виявлення реальних спільнот у складі населення, члени яких мотивовані 

вступати в конфлікт із членами інших спільнот через структурне 

протистояння їхніх інтересів, тобто протистояння внаслідок їхніх класових 

позицій. Головним прикладом є марксистська класова концепція, що 

становить структурну теорію нерівності. 

Отже, в межах розгляду соціального статусу як пояснювальної змінної 

для емпіричного вивчення відмінностей у цінностях, орієнтаціях, діях тощо, 

ми знаходимось на першому рівні наведеної типологізації. Такого 

пізнавального потенціалу цілком достатньо для задоволення потреб вивчення 

цільової аудиторії в межах маркетингових досліджень, але для задоволення 

дослідницьких потреб сучасних емпіричних соціологічних досліджень 

поняття соціального статусу розглядатимемо згідно другого рівня зазначеної 

типологізації. Таким чином, соціальний статус в даному дисертаційному 

досліджені розглядатиметься як положення індивіда в системі соціальної 

стратифікації конкретного суспільства, який визначається класовими 

індикаторами (такими як заняття, освіта, дохід, джерела доходу, місце 

проживання), що слугують мірилом життєвих умов різних класів. 

Вимірювання соціального статусу, в межах визначеного класового підходу, 

на нашу думку, дозволить задовольнити дослідницькі потреби сучасних 

емпіричних соціологічних досліджень в Україні, зокрема і класових 

досліджень.  
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1.2.1. Специфіка класового аналізу у вітчизняних дослідженнях 

 

Як зазначає О. Симончук [Симончук, 2016а]: «За минулий 25-тилітній 

період (1991–2016) у рамках плюральних теоретичних та емпіричних 

підходів проведено численні дослідження соціоструктурних реалій, однак 

наше знання про класи все ще залишається фраґментованим і погано 

відрефлексованим».  

Загалом з 1990-х спостерігається тренд методологічного глобалізму – 

активно використовуються методологія Джона Ґолдторпа [Оксамитна, 2011], 

Еріка Оліна Райта, Ґоста Еспін Андерсена, П’єра Бурдьє [Оксамитная, 2003; 

Симончук, 2007; Домаранская, 2015], до дослідження класової свідомості та 

класової ідентичності залучалися методики Еріка Оліна Райта, Шалома 

Шварца і Джефрі Еванса [Куценко, 2007; Симончук, 2010, 2014b]. Основою 

для вивчення взаємозв’язку особистості і класу стала методологія Мелвіна 

Кона і класові схеми Райта [Соціальні структури, 2007]. Найбільш поширене 

застосування мають класові схеми та відповідні їм методики вимірювання 

соціального статусу Джона Ґолдторпа, Еріка Оліна Райта та Ґоста Еспін 

Андерсена, зокрема, блок для розрахунку класової схеми Райта включений у 

блок запитань анкети моніторингового дослідження “Українське суспільство. 

Моніторинг соціальних змін”, що проводиться Інститутом соціології НАН 

України. Зазначимо, що ці класові схеми розраховуються на основі 

показників зайнятості та відношення власності на засоби виробництва.  

Окремої уваги заслуговують порівняльні міжнаціональні соціологічні 

дослідження, в який приймала участь Україна: Європейське соціальне 

дослідження (European Social Survey – ESS), Програма міжнародного 

соціального дослідження (International Social Survey Programme – ISSP), 

Проекти Європейського дослідження цінностей ̆ (European Values Study – 

EVS) і Світового дослідження цінностей (World Values Survey – WVS) – дали 

старт систематичному використанню українськими дослідниками західних 

емпіричних класових схем і стимулював хвилю класово зорієнтованих 
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публікацій, присвячених порівняльному аналізові розподілу класових 

позицій в українському і західних суспільствах, впливу класу на систему 

цінностей, політичні та культурні практики [Українське суспільство, 2007].  

Оригінальні національно зорієнтовані класові концепції й методики в 

досліджуваний період розроблялися менш активно, ніж опанування західних 

традицій вивчення класу - існуючі концепції (структурно діяльнісна 

концепція класоутворення Ольги Куценко [Куценко, 2000, 2001], концепція 

неостанового розвитку українського суспільства в пострадянський період 

Євгена Головахи [Головаха, 2002], концепція подвійної інституціоналізації 

Євгена Головахи та Наталії Паніної[Головаха, 2001], концепція 

інституціонального обґрунтування нерівності Сергія Макеєва і Світлани 

Оксамитної [Макеєв, 2011; Оксамитна, 2011], концепція Валерія Хмелька 

[Хмелько, 2003], конструювання стратифікаційних типологій соціальної 

структури в рамках концепції багаторівневих нерівностей сучасних 

суспільств [Макеєв, 2014b; Домаранська, 2015; Коваліско, 2008]), на нашу 

думку відноситься до третього типу інтепритації концепту «клас», мають 

орієнтацію на теоретичне осмислення класової структури.  

Звертаючись до О. Симончук [Симончук, 2016b] відмічаємо, що у світі 

загалом, так і в українському класовому аналізі наявна тенденція до 

переосмислення усталених методологічних підходів й інструментів “золотого 

стандарту” — схеми Дж.Ґолдторпа і Е.О.Райта. Так автор констатує факт, 

підтверджуючи його висновками вітчизняних соціологів, що працюють у 

сфері дослідження класів в українському суспільстві, того, що клас 

(емпірично ідентифікований у категоріях класових схем Ґолдторпа і Райта) 

слабко диференціює життєві шанси [Оксамитная, 2004], політичні орієнтації 

[Куценко, 2006; Макеев, 2007], ціннісні системи [Куценко, 2007], 

характеристики особистості [Соціальні структури, 2007], установки 

соціальної нерівності [Симончук, 2008], протестні практики [Симончук, 

2011]. Це підводить до наступного дослідницького запитання: чим зумовлена 

слабкість виявлених класових наслідків – радикально зміненими режимами 
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включеності індивідів у соціальне ціле і функціонування в ньому чи вадами в 

застосовуваних інструментах фіксації класових позицій? Незалежно від 

відповіді на дане запитання, воно породжує проблему переосмислення, з 

одного боку, підходу до вимірювання соціального статусу особи, з іншого – 

на основі релевантного інструменту – побудови адекватної стратифікаційної 

схеми сучасного українського суспільства.  

На користь переосмислення емпіричної класової схеми українського 

суспільства та відповідного методу вимірювання свідчать і недоліки схем 

Ґолдторпа і Райта, зазначені О. Симончук [Симончук, 2016b], зокрема: 

незадовільна диференціація класу власників, ігнорування секторальної 

галузевої диференціації позицій власників, схема Ґолдторпа об’єднує 

висококваліфікованих професіоналів і менеджерів у верхньому службовому 

класі, хоча близькість цих позицій щодо життєвих шансів і кар’єрних 

характеристик для українського суспільства емпірично не верифікувалася, не 

враховують диференціацію класових позицій найманих працівників за 

галузевою спеціалізацією тощо. На нашу думку, окремим недоліком даних 

схем виступає відсутність урахування показника доходу. Для західних 

суспільств рід занять прямо впливає на рівень доходів (із збільшенням рівня 

кваліфікації – збільшується рівень доходів), для українського суспільства 

така залежність не є очевидною. З чого можна зробити висновок про 

нерелевантність даних методик вимірювання соціального статусу, основаних 

суто на показнику зайнятості для сучасного українського суспільства. Для 

вирішення зазначеної вище проблеми існує два шляхи вирішення: розробка 

нового методу вимірювання соціального статусу особи або адаптація та 

подальша валідизація існуючого.  

З метою аналізу особливостей вивчення соціальної структури 

сучасного українського суспільства пропонуємо ознайомитись докладніше із 

підходами до трактування соціальної структури, основаних на 

стратифікайному підході до аналізу суспільства.  
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1.2.2. Специфіка стратифікаційного аналізу у вітчизняних 

дослідженнях  

 

Самоідентифікація є популярним підходом стратифікаційного аналізу, 

який в емпіричних дослідженнях зазвичай застосовують із використанням 

різних шкал.  

Звертаючись до дослідження С. Макеєва, А. Домаранської та 

А. Патракової, які на підставі даних репрезентативного опитування з 

використанням модуля ISSP "Соціальна нерівність-IV", з'ясовують, яким 

бачать громадяни України тип соціальної стратифікації, що сформувався в 

країні і яким він повинен бути в ідеальній ситуації [Макеев, 2010]. Зокрема, 

автори приходять до висновку, що майже дві третини опитаних (63%) 

вважають, що в Україні склалася разюча асиметрична соціальна 

стратифікація (тип "А"): практично без середніх верств, але з тими 

небагатьма, хто піднімається над чисельними представниками "соціальних 

низів", а 20% обирає (тип "В"), який також свідчить про ситуацію різкої 

нерівності у суспільстві. На основі чого автори приходять до висновку, що 

більшість населення України, уявляє собі суспільство не стільки як 

стратифіковане згідно прийнятним зразкам, скільки розколоте на явно 

кількісно переважаючу масу тих, хто знаходиться унизу, і тонкий "промінь" 

тих, хто знаходиться на найвищому рівні. Дійсність, на думку респондентів, 

разюче не збігається з належним; тип соціальної стратифікації 

несправедливий, неправильний і підлягає корекції.  

Іншим дослідженням стратифікації сучасного українського суспільства 

на основі суб’єктивного підходу є дослідження О. Симончук [Симончук, 

2014b], в рамках якого автор працює з одним із популярних методичних 

прийомів самооцінки положення в суспільстві – тест інтегральної самооцінки 

соціального статусу за десятибальною шкалою. Респондентові пропонують 

визначити своє місце на “сходах” соціальних статусів, де 10 – найвищий 

стан, а 1 – найнижчий. Три верхні позиції (з 8 по 10) відповідають 
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“верхньому середньому класу”, 5-7 – власне “середньому”, 3-4 – “нижньому 

середньому”, а дві нижні статусні позиції (1 та 2) – “нижчому класу”. 

Таблиця 1.1 

Тип соціальної стратифікації за самооцінкою 

Тип моделі Опис моделі Як 

розподілились 

респонденти 

Як повинні 

були б 

розподілитися 

Тип А 

 

Малочисельна еліта зверху, 

мало людей посередині та 

переважна більшість внизу 

63 1 

Тип В 

 

Суспільство як піраміда: 

малочисельна еліта зверху, 

більш наповнений середній 

шар посередині та більше 

всіх людей унизу  

20 4 

Тип С 

 

Схожий на піраміду Типу В, 

але трохи менше людей унизу 

піраміди 

4 7 

Тип D 

 

Суспільство, в якому 

більшість людей знаходиться 

посередині 

2 49 

Тип Е 

 

Велика кількість людей внизу 

та невелика кількість внизу 

2 28 

*Доля від всіх, хто відповів, сума менше 100%, оскільки не враховані не 

відповіді.  

 

Згідно з описаним групуванням верхній середній клас у групі 

розвинених західних країн у 2009 р. становив 10% населення, середній – 

66%, нижній середній – близько 20%, нижчий – 3% (див. рис. 1.1). Ці дані, 

подані на рисунку у вигляді дзеркально відображених графіків, 

демонструють “середньоарифметичний профіль” соціальної структури 

західних країн і його динаміку протягом десятиліття (з 1999 по 2009 р.). Як 

бачимо, “верхи” і “низи” суспільства нечисленні, а найбільш поширені 

“середні статусні позиції” легко упізнаються на рисунку по широких 
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“крилах”, що надають моделі соціальної структури західних суспільств 

ромбоподібної форми. Починаючи з П. Сорокіна, який започаткував 

традицію вивчення висоти і профілю соціальної стратифікації в суспільствах 

різного типу і завершуючи сучасними дослідниками соціально-структурного 

напряму, ця форма профілю соціальної стратифікації визнається типовою і 

нормативною для економічно розвинених соціумів, відображаючи більш-

менш рівномірний і справедливий розподіл у них матеріальних багатств, 

владних повноважень і престижу. До речі, за десять останніх років 

зафіксовано незначну, але позитивну за напрямом динаміку. 

Суб’єктивний профіль зайнятого населення низки постсоціалістичних 

країн відображає скромніші соціальні самооцінки, ніж серед західних країн, 

однак він значно кращий, ніж в Україні. “Базовим класом” українського 

суспільства все ще залишається нижній середній клас, хоча впродовж восьми 

років (2002-2009) спостерігалась важлива позитивна динаміка, а саме: частка 

суб’єктивного середнього класу зростала, частки ж нижнього середнього і 

нижчого класу, навпаки, знижувалась. Цей позитивний тренд можна 

інтерпретувати як свідчення і поступової стабілізації економічної системи, і 

продуктивної суб’єктивної адаптації населення до нових соціально-

економічних умов. І хоча графічне зображення профілю соціальної 

стратифікації України наочно демонструє тренд поступового наближення до 

західної ромбоподібної моделі, проте “архітектура соціальної будови” 

[Cорокин: 1992] в Україні все ще значно відрізняється від її західного 

аналогу, насамперед через наявність надто великої частки соціальних “низів” 

і недостатності верств середніх. 

Зіставлення соціальних самооцінок українців та населення інших країн 

можливе і на підставі інших шкал. Так, у міжнародних проектах 

використовується шкала, що містить шість категорій: вищий клас, вищий 

середній, середній, нижчий середній, робітничий, нижчий. Дані свідчать про 

принципову подібність суб’єктивних моделей соціально-класової структури в 

Україні та низці залучених до порівняння постсоціалістичних країн і 
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водночас про відмінність їх від економічно благополучних західних країн, де 

частка зайнятого населення, що відносить себе до “соціальних низів” є 

мінімальною; частка тих, хто ідентифікує себе із робітничим класом, є значно 

меншою, ніж у постсоціалістичному просторі (22% проти 30% відповідно), а 

частка тих, хто вважає себе вищим середнім і середнім класом є суттєво 

більшою (загалом 60% проти 44%). Отже, розподіл самооцінок класового 

становища і даних об’єктивних класів є доволі близьким, особливо стосовно 

робітничого і середнього класів. За десять років у західних країнах суттєвих 

змін соціальних самооцінок не зафіксовано. На жаль, неможливо зробити 

коректні висновки щодо динаміки розподілу суб’єктивних класів в Україні 

через проблему зіставлення шкал (оскільки набір категорій для 

самоідентифікації був неоднаковий); можна лише констатувати, що у період 

з 2002 по 2009 р. значно скоротилася частка нижчого класу (з 12,0 до 3,9%). 

Емпіричний аналіз класового розподілу зайнятого населення у динамічному і 

порівняльному аспектах доводить, що, по-перше, класова структура стала 

значно різноріднішою, як у роботах дослідників, так і в уявленнях пересічних 

українців; по-друге, тенденції змінності у класових відносинах переважали 

тенденції наступності. 

Найбільш яскраво зміни класової структури зайнятого населення 

впродовж двадцяти років проявились у появі та поступовому зростанні класів 

власників/роботодавців і дрібної буржуазії (самозайнятих). Суттєвою є 

динаміка і серед найманих працівників: робітничий клас зменшився чисельно 

і змінився за структурою (низхідні процеси серед індустріальних і 

сільськогосподарських робітників, водночас збільшення робітників рутинної 

нефізичної праці, головним чином сфери послуг і торгівлі); трансформувався 

за галузевими, професійними, секторальними характеристиками середній 

клас (зайняті висококваліфікованою розумовою працею) . 

Класовий розподіл зайнятого населення капіталістичних країн 

демонструє класичну модель соціальної структури “суспільств середнього 

класу” (за об’єктивними ознаками і самоідентифікацією цей клас становить 
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дві третини зайнятих респондентів). Україна ж та інші постсоціалістичні 

країни зараз балансують на межі – вони вже не є “суспільствами робітничого 

класу” (частки середнього і робітничого класу в них є подібними – по 45%, а 

частка підприємців-власників становить близько 10%), водночас вони ще не 

досягли постіндустріального стандарту економічно розвинених країн – 

провідних позицій представників середнього класу. 

У підсумку до аналізу О. Симончук зазначає: «Безперечно, поки що 

спостерігається принципова відмінність розподілу класових позицій за 

об’єктивними і суб’єктивними моделями у розвинених західних країнах і 

постсоціалістичних, водночас принципова подібність класових структур 

України, Росії і постсоціалістичних країн. Однак тренд має безсумнівний 

напрям (хоча він дуже повільний за темпами) до класової структури 

капіталістичних країн» [Симончук, 2014b].  

Як бачимо, висновки отримані на основі суб’єктивних методів оцінки 

дають ґрунтовну оцінку соціальної структури, виступають підґрунтям до 

порівняння суб’єктивної структури різних суспільств, мають великий 

пізнавальний потенціал для вивчення нерівностей у суспільстві. В теорії 

соціальних класів існує припущення щодо щільного зв’язку між об’єктивним 

методом визначення соціального статусу особи та самоідентифікацією. Тобто 

очікуються, що індивіди знають власне місце у соціальній структурі та 

можуть ідентифікувати власну приналежність до того чи іншого соціального 

класу, згідно об’єктивних реалій соціальної структури. Але емпіричні 

перевірки вказаної тези не підтверджували її, а навпаки – було 

продемонстровано несподівано високий рівень людей, що ідентифікували 

свою позицію диспропорційно їх об’єктивній позиції. Такі дослідження 

проводились, зокрема в США та Канаді [Goyder, 1972: 234 p.], при цьому 

ступінь відповідності між реальним статусом та самооцінкою варіювалась у 

залежності від методу побудови вибірки, методології конструювання 

опитувальника, а також від конкретних соціально-економічних процесів, що 

відбувались у суспільстві на момент досліджень. 
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Рис. 1.1. Динаміка соціальної ідентичності зайнятого населення у 

різних країнах, 1999-2009 рр.(%) 

 

Отже, дані, отримані за допомогою методу самоідентифікації потрібно 

співставляти із даними, отриманими за допомогою об’єктивних методів 

оцінки соціального статусу, що були валідизовані у конкретному суспільстві 

та ефективність яких була доведена. Уявлення про стратифікаційну 

структуру суспільства, отримані лише на основі самоідентифікації 
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соціального статусу, без використання об’єктивних, не можуть дати повного 

уявлення про соціальну структуру конкретного суспільства. 

Українське суспільство підпадає під концепт «пострадянського» 

суспільства, як і російське, а, отже, за відсутності даних про структуру 

українського суспільства, що отримані об’єктивними методами дослідження, 

можемо розглядати приклади аналізу близького за ознаками та соціально-

історичним контекстом суспільства. Метою виступає розгляд методології 

дослідження соціальної структури пострадянського суспільства, побудовані 

на їх основі стратифікаційні схеми та їх пояснювальна спроможність у 

порівнянні із іншими методами. 

Звертаючись до стратифікаційних схем, основаних на об’єктивних 

методах оцінки соціального статусу особи виділимо стратифікаційні схеми 

Т.Заславської (90-х років ХХ ст.) та Н. Тихонова (2010-ті рр.).  

Методологічну основу до вивчення структури російського суспільства 

на основі об’єктивних методів визначення соціального статусу заклала одна 

із класиків сучасної вітчизняної соціології – Т. Заславська. Вона відмічає, що 

станом на кінець 1990-х рр. пострадянські суспільства, звичайно, знаходяться 

у стадії переходу від посттоталітаризму до політичного плюралізму та 

ринкової економіки [Заславская, 2003]. Це виступає причиною ускладнення 

відділення чітких критеріїв соціальної стратифікації, процеси зміни яких 

досить складні, оскільки злам старих суспільних відносин випереджає 

формування нових. Але можна виділити наступні критерії ідентифікації 

статусу соціальних груп: політичний потенціал, що виражається в обсязі 

владних і управлінських функцій; економічний потенціал, що проявляється в 

масштабах власності, доходів і рівня життя; соціокультурний потенціал, що 

відображає рівень освіти, кваліфікації та професіоналізму працівників, 

особливості способу та якості життя, і, нарешті, соціальний престиж, який є 

концентрованим відображенням названих вище ознак. Всі ці критерії певною 

мірою взаємозалежні, але разом з тим вони утворюють відносно самостійні 

"осі" стратифікаційного простору. 
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Дослідниця звертає увагу на те, що дослідження 1990-х рр. заклали 

фундамент об'єктивного вивчення соціальної структури суспільства. Згідно з 

підходом Т. Заславської, російське суспільство складається з чотирьох 

соціальних шарів: верхнього, середнього, базового і нижнього, а також 

десоціалізованого "соціального дна" [Заславская, 2004]. Під верхнім шаром 

розуміється насамперед реально правлячий шар, який виступає в ролі 

основного суб'єкта реформ. До нього відносяться елітні і субелітні групи, що 

займають найбільш важливі позиції в системі державного управління, 

економічних і силових структурах.  

Другий шар названо середнім, по-перше, з урахуванням його 

положення на соціальній шкалі і, по-друге, тому що він є зародком 

"середнього шару" в західному розумінні цього терміну. Правда, більшість 

його представників не мають забезпечення особистої незалежності 

капіталом, ні рівнем професіоналізму, що відповідає вимогам 

постіндустріального суспільства, ні високим соціальним престижем. До того 

ж поки цей шар занадто малочисельний, щоб служити гарантом соціальної 

стабільності. Однак повноцінний середній шар в Росії може сформуватися 

лише на основі соціальних груп, які утворюють відповідний протошар. Це 

дрібні підприємці, напівпідприємці, менеджмент середніх і невеликих 

підприємств, середня ланка бюрократії, старші офіцери, найбільш 

кваліфіковані та дієздатні спеціалісти і робітники. Роль, виконувана середнім 

шаром у трансформаційному процесі, визначається його високою (для умов 

Росії) професійно-кваліфікаційним потенціалом, здатністю адаптуватися до 

мінливих умов, активною участю у перетворенні застарілих суспільних 

інститутів, відносно сприятливим матеріальним становищем, зацікавленістю 

у продовженні реформ.  

Базовий соціальний шар дуже масивний. Він охоплює більше двох 

третин російського суспільства. Його представники володіють середнім 

професійно-кваліфікаційним потенціалом і відносно обмеженим трудовим 

потенціалом. До базового шару належить основна частина інтелігенції 
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(фахівців), напівінтелігенція (помічники фахівців), службовці з технічного 

персоналу, працівники масових професій торгівлі та сервісу, а також велика 

частина селянства. Хоча соціальний статус, менталітет, інтереси і поведінка 

цих груп різні, їх роль у трансформаційному процесі досить схожа. Це в 

першу чергу пристосування до мінливих умов з метою вижити, зберегти 

досягнутий статус, підтримати близьких, поставити на ноги дітей. В 

основному цей шар складається або з літніх, малоосвічених, не дуже 

здорових і сильних людей, тих що не заробили достатніх пенсій, або з тих, 

хто не має професій, а нерідко і постійного заняття, безробітних, біженців і 

вимушених мігрантів з районів міжнаціональних конфліктів. Емпірично 

ідентифікувати цей шар можна на основі таких ознак, як дуже низький 

особистий і сімейний дохід, низький рівень освіти, заняття некваліфікованою 

працею або відсутність постійної роботи. Динаміка чисельності та складу 

нижнього шару може служити важливим індикатором соціальних результатів 

реформ.  

Що стосується "соціального дна", то головною його характеристикою, 

на думку Т. Заславської, служить ізольованість від інститутів великого 

суспільства, компенсується виключністю в специфічні кримінальні і 

напівкримінальні інститути. Звідси замкнутість соціальних зв'язків 

переважно рамками самого шару, десоціалізація, втрата навичок легітимною 

суспільного життя. Представниками "соціального дна" є злочинці і 

напівкримінальні елементи – злодії, бандити, торговці наркотиками, дрібні й 

великі шахраї, наймані вбивці, а також люди, що втратили свій статус – 

алкоголіки, наркомани, повії, волоцюги, безхатьки і т. д.  

Після побудови теоретичної моделі структури російського суспільства 

наступним обов’язковим кроком виступає перевірка цієї теоретичної моделі 

на емпіричній базі. Приведемо характеристики дослідження, на якому 

базується Т. Заславська: емпіричним об'єктом дослідження є російське 

суспільство, а досліджуваної генеральної сукупністю – доросле працююче 

населення Росії на основі даних Моніторингу економічних та соціальних змін 
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у Росії", проведеного ВЦДГД (Всеросійський Центр Дослідження 

Громадської Думки) з березня 1993 року. Ці дані дозволили забезпечити 

високу репрезентативність завдяки наявності значної кількості аналогічних 

масивів, отриманих на незалежних вибірках, надали можливість вивчення 

груп, що складають малі частки вибірок. Крім того, регулярність опитувань, 

постійно проводяться за єдиною методикою, забезпечує свіжість і 

оновлюваність даних. 

Для того, щоб емпірично ідентифікувати статусні групи, що описані 

вище, було виділено наступні ознаки: рівень освіти, самооцінка кваліфікації, 

основне заняття, основний рід діяльності, галузь зайнятості, сектор 

економіки за формою власності, розмір підприємства (організації, фірми), 

професійно-посадова група (за змістом виконуваної роботи і за оцінкою 

самих респондентів), а також рівень особистих та сімейних доходів в оцінці, 

елімінуючи вплив інфляції. Ідентифікація груп здійснювалася ітераційним 

методом. На першому кроці кожна група виділялася з теоретично 

обґрунтованими ознаками. Потім будувався "статусний портрет" групи по 

набору змінних, що дозволяє перевірити, чи всі включені в неї респонденти 

відповідають соціальної сутності групи. При виявленні помилково 

включених останні переводилися в інші групи, сутнісних якостей яких вони 

відповідали. Після цього будувався статусний портрет групи в уточнених 

кордонах, а потім процедура повторювалася до тих пір, поки група не ставала 

досить гомогенною за своїм головним статусними ознаками. 

Окремо відмічається, що не зважаючи на те, що вибірка повністю 

відповідає генеральній сукупності, але винятком все ж стає найвищий 

прошарок вищого шару та «соціальне дно», які з тих чи інших причин до 

вибірки не потрапляють. Але ці шари суспільства можуть бути вивчені 

окремо за допомогою особливих методів.  

Результатом цього дослідження стало наступне [Заславская, 2004]: у 

1993-1995 роках співвідношення виділених соціальних верств російського 
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суспільства складало 1:24:68:7 (верхній, середній, базовий і нижній, 

«соціальне дно»). 

Інша відома російська дослідниця Н. Тихонова [Тихонова, 2014] 

пропонує свій підхід до стратифікації російського суспільства, що оснований 

та ґрунтується на даних загальноросійських опитувань 1992-2013 рр., що 

проводилися одним і тим же колективом вчених за однотипною вибіркою. 

На основі даної вибірки дослідницею будо проведено дослідження 

соціальної структури російського суспільства на основі розробленою нею 

Індексу Рівня Життя. Даний індекс відноситься до індексів з композитними 

змінними для вимірювання соціального статусу особи за об’єктивною 

методико. Основою побудови індексу рівня життя спочатку була гіпотеза про 

те, що розгляд реального рівня життя включає не тільки оцінку рівня 

добробуту, але і оцінку рівня депривації, тобто випробовуваних поневірянь. 

Тобто диференціація російського населення проявляється не тільки в тому, 

що у сім'ї є, але і в тому, чого у неї немає.  

Відповідно, при розрахунку індексу використовувалися такі групи 

показників: 1) суб'єктивні оцінки наявності найбільш значущих форм 

депривації; 2) майнова забезпеченість; 3) наявність нерухомості; 4) якість 

житлових умов; 5) наявність заощаджень; 6) можливість використання 

платних соціальних послуг; 7) дозвіллєві можливості, пов'язані з 

додатковими витратами. Причому ознаки депривації, оцінювалися 

дослідниками при розрахунку індексу зі знаком «мінус», у той час як 

наявність майна, нерухомості, заощаджень, можливостей використовувати ті 

чи інші послуги, практикувати ті чи інші форми дозвілля та відпочинку – зі 

знаком «плюс», що дозволяло математично відобразити той факт, що 

відсутні і наявні блага в житті кожної людини можуть компенсуватися одне 

одним. На основі даних опитувань 2003, 2005 та 2006 років, побудована 

модель соціальної стратифікації російського суспільства на підставі 

отриманих показників індексу рівня життя (див. рис. 1.2). 
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Рис.1.2. Модель соціальної стратифікації російського суспільства 

по критерію рівня життя станом на 2003, 2005, 2006 рр. 

 

Н. Тихонова виділяє в структурі сучасного російського суспільства 

чотири класи, що включають в себе одинадцять страт: 

1. Бідних (або бідуючих), які складаються з: люмпенізованих нижчих 

верств, що включають переважно некваліфікованих робітників міста і села (в 

тому числі пенсіонерів, які до виходу на пенсію були некваліфікованими 

робітниками), і що підрозділяються на 1-у соціальну страту (умовно названу 

«жебраки») та 2-у страту (власне бідні); прикордонна 3-я соціальна страта, 

що балансує на межі бідності і умовно названа «нужденні», яка за рівнем 

життя ближче до нижчих верств, ніж до медіанного класу, але ще не 

люмпенізована. 

2. Медіанний клас включає 4-ту і 5-ту соціальну страту (умовно 

названий «малозабезпечені» і є медіанним у структурі російського 

суспільства в цілому практично за всіма показниками).  

3. Середньозабезпечені верстви, включаючи: нижній середній клас – 7-

7-а страти. 

4. Забезпечені верстви – включає 8-9 страти; 
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5. Багатих (високозабезпечених), які складаються з: вищих страт, у 

тому числі 10-ої страти (власне багаті) і 11-ої страти (еліта і субеліта). 

Представники цієї групи майже відсутні в масових опитуваннях, і тому в 

Таблиці 1.2 чисельність цього класу занижена. При цьому повністю відсутні 

в ній представники верхніх 2-3% найбільш забезпеченого населення, в 

вибірки масових опитувань взагалі не потрапляють. 

Як бачимо, модель стратифікації (структури) російського суспільства 

за рівнем життя вже сформувалася і прийняла стійкі форми. В рамках цієї 

моделі дві нижні страти (1-а і 2-а) об'єднують близько 20% росіян. Це люди, 

що знаходяться за їх реальним рівнем життя за межею бідності, а за 

показниками індексу рівня життя їх характеризують мінусові значення, 

однозначно свідчать про депривації.  

Таблиця 1.2. 

Чисельність основних класів та страт російського суспільства, що 

виділені за критерієм рівня життя, станом на 2003, 2012 рр. у % 

Класи і страти 2003  2012  

Бідуючі 29  7  

Жебраки (1-а страта) 5  1  

Власне бідні (2-а страта) 12  2  

Прикордонна 3-я страта (потребуючі) 12  4  

Малозабезпечені  42  48  

4-а страта 25  26  

5-а страта 17  22  

Середньозабезпечені 16  23  

6-а страта 8  11  

7-а страта 8  12  

Забезпечені 11  19  

4-а страта 5  9  

5-а страта 6  10  

Високозабезпечені 2  3  

Еліта та субеліта 11-а страта 2003  2012  

 

На жаль, в Росії сформувався новий для неї клас бідних, що тяжіють в 

андеркласс (люмпенів і маргіналів), але найгірше, що молодь з цього класу не 

має жодних шансів вибитися за межі нижчого класу. Четверта соціальна 
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структура відповідає рівню малозабезпеченості. Саме цей рівень життя є і 

медіанним (серединним), і модальним (тобто найбільш типовим) в 

сьогоднішній Росії, що відчувають і самі її представники. Серед них домінує 

оцінка свого соціального статусу як задовільного (2006 р. – 73%), а решта 

майже порівну розділилися на тих, хто оцінює його як хороший і як поганий. 

Соціальні структури же з 5-ої по 8-у – це середні шари, добробут яких має 

значні відмінності між собою. 9-10-а страти об'єднують тих, хто з точки зору 

переважної більшості росіян може вважатися багатим. Їх відмітною рисою 

виступає відчуття себе господарями власного життя. Таких 5-7%. 

Окремо звертаємо увагу на наступну тезу Н. Тихонової, що служить на 

користь окресленої вище думки про «кризу» застосування схем Ґолдторпа та 

Райта: «Найменш ефективними виявилися в російських умовах модель 

Е. Райта і методика ESOMAR. Це пов'язано, мабуть, як з типом сучасного 

російського суспільства, так і з особливостями історичного розвитку Росії в 

ХХ столітті. У результаті, з одного боку, в ньому набагато менше значення, 

ніж, наприклад, в Західній Європі, має приналежність до всіх рівнів 

управління (менеджменту) крім вищого, і нижче – роль професіоналів, а 

також малого і середнього бізнесу. З іншого боку, враховуючи роль 

неформальних відносин в російському суспільстві, величезне значення для 

стратифікації набуває приналежність до неформального ядра організації та 

наявний соціальний капітал т.д.» [Тихонова, 2014].  

У підсумку з наведених та проаналізованих підходів випливає 

загальний алгоритм розгортання логіки аналізу стратифікаційної схеми 

суспільства, на основі об’єктивних методів вимірювання соціального статусу: 

на першому етапі відбувається побудова теоретичної моделі з описом 

наявних у суспільстві шарів (або класів); на другому етапі – виокремлюються 

визначальні характеристики кожного шару (класу); на третьому етапі – 

визначаються критерії, за якими відбувається поділ у суспільстві та 

віднесення до різних шарів (класів); на четвертому етапі – на основі обраних 

критеріїв проводиться дослідження; на п’ятому етапі – за результатами 
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дослідження відбувається оцінка теоретичної стратифікаційної схеми, 

відповідність теоретичних очікувань емпіричним даним та корекція за 

потреби. Такий алгоритм, на нашу думку є оптимальним у об’єктивній оцінці 

стратифікаційної структури суспільства. Але він потребує значних 

фінансових, людських та часових ресурсів, тому в рамках даного 

дисертаційного дослідження пропонується провести адаптацію існуючого 

підходу до вимірювання соціального статусу особи та відповідної йому 

стратифікаційної схеми.  

Одним із підходів в дослідженнях соціальної стратифікації є 

алгоритмізовані із застосуванням сучасних програмних засобів техніки 

класифікації. Прикладом застосування цього методу є підхід С. Макеєва та 

А. Домаранської [Макеєв, 2014b] застосований до міського населення 

України.  

Емпіричну базу становила частина даних моніторингу 2012 року 

(N=1800). Підмасив анкет формувався для респондентів, котрі мешкають у 

містах із населенням не менш як 100 тис. жителів, що зайняті на ринку праці 

або безробітні (за винятком студентів, курсантів, аспірантів, пенсіонерів, які 

не працюють, і домогосподарок) (n = 488). Як метод побудови ієрархічної 

класифікації обрано конфірматорний факторний аналіз (КФА), що дає змогу 

тестувати істинність гіпотетичної структури взаємодій між змінними шляхом 

оцінювання значимості її відмінностей від первинних даних. За відправну 

теоретичну платформу було обрано концептуалізації М.Вебера про 

стратифікаційну роль влади, багатства, честі і слави – дефіцитних соціальних 

благ, нерівномірно розподілених між індивідами в наслідок лімітованого 

доступу до них [Макеев, 2006].  

Оскільки масив даних моніторингу Інституту соціології НАН України 

не містить прямих індикаторів названих благ, “імена” їм присвоювали з 

урахуванням наявної інформації. Як і у М. Вебера, їх три. Повноваження – 

наявність підлеглих, статус зайнятості, свобода в самоорганізації роботи, тип 

трудового контракту і форми оплати праці. Статок – гроші, майно, право 
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власності, що генерує ключову відмінність між тими, хто наймає 

працівників, і тими, хто продає свою робочу силу. Статус – оцінка престижу 

професії, наявна кваліфікація, споживання благ культури.  

При виборі конкретних індикаторів важливо було досягти наступних 

умов: а) як мінімум три індикатори на один фактор; б) індикатори мають 

бути підібрані так, щоб у результаті отримати просту структуру 

взаємозв’язків, коли один індикатор сильно пов’язаний з одним фактором і 

слабко – з іншими [Наследов, 2013]; в) значення коефіцієнта кореляції між 

індикаторами не повинно бути близьким до 1. 

Було обрано такий набір індикаторів:  

Для повноважень: 

1. Кількість найманих/підлеглих працівників. 

2. Статус зайнятості. 

3. Тип оплати праці. 

Запитання, що використовувалися для створення перелічених 

індикаторів, використовуються в класовій схемі Дж. Ґолдторпа, Р. Еріксона, 

Л. Портокареро й у типології Е.О. Райта. 

Для статку: 

1. Розмір заробітної платні; 

2. Розмір сукупного доходу на одного члена сім’ї; 

3. Матеріальний стан сім’ї (живемо в повному статку / є заощадження; 

вистачає на все необхідне, але не на заощадження; вистачає в цілому 

на проживання; вистачає тільки на продукти харчування; іноді 

злидарюємо / голодуємо). 

4. Майно (Індикатор будували на основі відповідей на запитання 

“Відзначте, будь ласка, що з наведеного нижче має Ваша сім’я” і 

“Тип житлового приміщення Вашої сім’ї”); 
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Для статусу: 

1. Престиж професії; 

2. Компетентність (описанана адитивним індексом, обчисленим як сума 

відповідей респондента на запитання про рівень освіти і його 

відповідність виконуваній роботі, про рівень кваліфікації, необхідної 

для виконання роботи й частоту його підвищення, про вміння і 

практику використання комп’ютера й Інтернету); 

3. Преференції в культурі (Індикатор утворили два адитивні індекси, 

перший з яких відображає кількість практик високої культури, яким 

віддає перевагу респондент (відвідування театрів, концертів, музеїв, 

художніх виставок, читання художньої літератури), другий – кількість 

практик популярної культури (відвідування кінотеатрів, спортивних 

видовищ, шопінг, перегляд телепередач); 

На основі статистичних процедур було підтвердженно релевантність 

обраних індикаторів. В результаті аналізу було отримано чотири верстви: 

перша – “успішні”, відносно високі значення локалізації (21,7%, 106 

респондентів,); друга – “благополучні”, локалізація вища за середній рівень 

(26,8%, 131 респондент); третя – “відносно адаптовані”, локалізація нижча за 

середній рівень (23,6% ,115 респондентів); четверта – “неблагополучні”, 

найменші значення локалізації (27,9%, 136 респондентів).  

“Благополучні” – респонденти з меншим, порівняно з попередньою 

верствою, рівнем повноважень, статком і статусом. Переважно респонденти 

міст із населенням близько 1 млн. жителів, віком 30-49 років, із середньою 

професійною освітою і середнім рівнем престижу професії. Кваліфіковані 

робітники, керівники або наймані працівники з можливістю впливати на 

організацію своєї повсякденної роботи, зайняті у промисловості й у 

приватному секторі економіки, із щомісячною зарплатою і премією/бонусом 
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за продуктивність (від 2000 до 3000 грн. на місяць
1
), якої загалом вистачає на 

проживання. 

“Відносно адаптовані” – рівень повноважень, статок і статус нижчі за 

середній рівень, жителі міст із населенням від 251 тис. до 1 млн., віком 50-69 

років із середньою спеціальною або повною середньою освітою. Престиж 

професії нижчий за середній, віддають перевагу практикам популярної 

культури або лишень одній практиці високої культури. Кваліфіковані 

робітники, наймані працівники без підлеглих, але з можливістю впливати на 

організацію своєї повсякденної роботи, зайняті у промисловості, у 

приватному секторі економіки, із підрядною оплатою праці (від 1000 до 3000 

грн. на місяць), чого вистачає на проживання або тільки на продукти 

харчування. 

"Неблагополучний" – респонденти з найнижчим рівнем повноважень, 

мінімальним статком і низьким статусом. Жителі міст із населенням від 251 

до 500 тис. віком 18-29 або 50-69 років, із загальною середньою освітою. 

Низький або нижчий за середній рівень престижу професії, вибір практик 

популярної культури чи повна відсутність преференцій у культурі, безробітні 

або наймані працівники без можливості впливати на організацію своєї 

роботи, різноробочі, підсобні працівники, зі щомісячною заробітною платою 

в межах 2000 грн., чого вистачає тільки на продукти харчування. Після 

виконаних обчислень і з урахуванням частки соціальних категорій 

стратифіковано-диференційовану структуру населення міст із кількістю 

жителів понад 100 тис. можна подати так (табл. 1.3). Соціальні категорії не є 

однорідними за рядом індикаторів і представлені непрацюючими 

пенсіонерами, студентами курсантами та аспіратами, а також 

домогосподарками.  

                   
1
 На основі могіторингу Інституту соціології НАН України за 2012 рік.  
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Отримана стратифікована модель є емпірично підтвердженою. Інакше 

кажучи, набір із 10 відібраних індикаторів виявляє і фіксує латентний 

конструкт “структура міського населення за верствами” [Макеєв, 2014b]. 

У соціологічній спільноті України дана модель є єдиною оригінальною 

алгоритмізованою технікою аналізу рівня стратифікованості населення.  

Таблиця 1.3 

Соціальна структура міського населення 

Зайняті на ринку праці або безробітні 

– 68,8% (п = 488) 

Успішні 

Благополучні 

Відносно адаптовані 

Неблагополучні 

 

Соціальні категорії – 31,2% (п = 222) 

Непрацюючі пенсіонери 

Студенти, курсанти, аспіранти 

Домогосподарки 

 

 

1.2.3. Характеристика нерухомості респондента як чинник стратифікації 

 

Оскільки емпірично зорієнтовані соціологічні обстеження не можуть 

слугувати інструментом отримання кращої або найбільш адекватної класової 

структури, класифікації бажано будувати не взагалі, а у співвіднесенні із 

запитанням “для чого?”. Тільки після отримання на нього чіткої відповіді 

добір індикаторів і показників обіцяє бути успішним [Макеєв, 2014b]. 

Завдання розробки та валідизації альтернативних стратифікаційних схем 

залишається актуальним.  

Так вищеописана стратифікаційна модель не включає характеристику 

нерухомості респондента (престижність району, тип будинку), який 

визначається як важливий стратифікуючий чинник західними та 

вітчизняними дослідниками. Зокрема Г. Найт [Knight, 1982] в своїх 
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дослідженнях робить висновок про високу ступінь зв’язку між 

характеристикою нерухомості та позицією індивіда в суспільстві; Н. Прасад 

та Е. Ричардс Найт [Prasad, 2006] описують зв’язок між середнім показником 

ренти нерухомості та стратифікацією в суспільстві; Е. Валдер визначає право 

на володіння, зокрема, нерухомістю, як один із найважливіших чинників 

стратифікації в суспільствах, що трансформуються [Walder, 2013]; він же 

вказує на зв’язок між володінням нерухомістю та формування нерівностей у 

соціалістичних країнах [Walder, 1992]. Серед російських дослідників 

характеристика нерухомості розглядається як чинник соціальної 

стратифікації наступними дослідниками: Н. Тихоновою, яка розглядає дану 

характеристику як один із стратифікуючих індикаторів [Тихонова, 2014] та 

Н. Корнєвим, що пропонує стратифікувати міське населення по відношенню 

до характеристики помешкання [Корнєв, 2005; 2002].  

Характеристика нерухомості респондента розглядається як 

стратифікуючий чинник з точки зору приналежності його до економічних 

ресурсів, які наявні у особи та визначають її місце у системі соціальної 

стратифікації. На нашу думку, врахування індикатора характеристики 

нерухомості особи відкриває нові можливості у дослідженні соціальної 

стратифікації як на рівні дослідження соціальної стратифікації суспільства 

загалом, так і для вирішення класу задач, пов’язаних із дослідженням міста 

та конкретних локальностей (урбаністика). В першому випадку індикатор 

характеристики нерухомості особи дозволяє підвищити чутливість 

вимірювання характеристики економічного ресурсу особи загалом шляхом 

залучення додаткового індикатору поряд із характеристикою доходу. В 

другому - дані про стратифікацію населення, отримані з урахуванням 

характеристики нерухомості особи дозволять будувати соціально-просторові 

карти, які можуть використовуватись для планування забудови міст, 

розміщення об’єктів інфраструктури, допомагати здійснити соціальне 

оцінювання, відносне ранжування окремих елементів структури поселення 

(наприклад, за ступенем престижності, за соціально-економічними умовами 
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життя) для визначення цільових груп, квотної вибірки для подальших 

досліджень, забезпечити моніторинг змін благополуччя або зміни критеріїв 

благополуччя [Guijt, Woodhill, 2002]. 

Одним із прикладів таких досліджень є дослідження компанії RRG 

[Аналітичний портал RRG] соціальної стратифікації Москви у просторовому 

вимірі, в рамках якого було виявлено основні соціально-економічні 

характеристики міських жителів, у відповідності до району проживання. В 

подальшому на основі отриманих висновків були сформовані рекомендації 

по розташуванню об’єктів комерційної нерухомості у межах міста.  

У подальшому нами пропонується розглянути, проаналізувати та 

адаптувати Індекс Соціальної Характеристики (ІСХ) Уорнера, оскільки в 

ньому враховуються три основні індикатора приналежності особи до певного 

соціального статусу: повноваження - наявність підлеглих, статус зайнятості, 

свобода в самоорганізації роботи, тип трудового контракту і форми оплати 

праці, статок – гроші, майно, право власності, що генерує ключову 

відмінність між тими, хто наймає працівників, і тими, хто продає свою 

робочу силу та статус – оцінка престижу професії, наявна кваліфікація, 

споживання благ культури. При цьому ІСХ Уорнера є доволі компактним 

(що важливо для подальшого впровадження у емпіричні дослідження) 

включаючи чотири фактори, два з яких пов’язані із характеристикою 

нерухомості особи. Докладніше ІСХ Уорнера пропонуємо розглянути в 

контексті загальної характеристики підходів до вимірювання соціального 

статусу особи.  

 

1.3. Підходи до вимірювання соціального статусу особи 

 

Починаючи з 1960-1970-х років в соціологічній літературі існують три 

основні підходи до конструювання шкал. Це шкали професійного престижу, 

соціально-економічні індекси та реляційні (мережеві) шкали [Бессуднов, 

2009].  
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Методи дослідження соціального класу можна розділити за характером 

участі в ньому дослідника та досліджуваних на: об'єктивні, суб'єктивні та 

інтерпретаційні. Об'єктивні методи засновані на об'єктивних кількісно 

вимірюваних змінних економічного статусу, таких, як заняття, освіта, дохід. 

Суб'єктивні методи базуються на суб'єктивному сприйнятті респондентами 

інших людей або самих себе. Цінність суб'єктивних методів для аналітика 

обмежена з двох причин: а) респонденти схильні завищувати свої власні 

класові позиції; б) респонденти уникають оцінки контекстуальних критеріїв 

вищого і нижчого класів, тим самим перебільшуючи розмір середнього 

класу. Інтерпретаційний метод заснований на «читанні» дослідником 

суспільства як «тексту», використовуючи статті в пресі, телепрограми, 

новели, автобіографії, рекламу та інші повідомлення, у тому числі шляхом 

моніторингу ЗМІ. Існує три основні напрямки вимірювання соціального 

статусу [Lantos, 2010: 12 p.]:  

1. Об’єктивний метод (респондентів опитують за допомогою специфічних 

соціоекономічних питань та категоризують їх (респондентів) відносно 

відповідей); 

2. Суб’єктивний метод (респондентам пропонується самим оцінити свій 

соціальний статус); 

3. Репутаційний метод (інформатори висувають судження відносно 

приналежності інших до того чи іншого соціального статусу).  

До об’єктивних методів вимірювання соціального статусу відносять: 

однокритеріальні показники та мультикритеріальні (композитні) індекси.  

 

1.3.1. Однокритеріальні показники 

 

Індекси з однією змінною: 

 Рід занять (Соціоекономічний Індекс – Socioeconomic Index: SEI) 

 Освіта 

 Рівень прибутку: 
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- Relative Occupational Class Income 

- Subjective Discretionary Income 

 Інші  

Однокритеріальні показники (single-item indexes) оцінюють соціальний 

статус, ґрунтуючись на одному вимірі. На ділі загальний статус індивіда 

визначається кількома вимірами. Тому однокритеріальні показники зазвичай 

менш точні в прогнозі індивідуальної соціальної позиції в суспільстві, ніж 

добре розроблені мультикритеріальні показники. Однак однокритеріальні 

показники дозволяють оцінити вплив конкретного виміру статусу на процес 

споживання. Існує три найбільш загальних однокритеріальних виміри: 

заняття, освіта, дохід. Вибір дослідником одного з цих критеріїв визначається 

специфікою завдання дослідження. 

Зайнятість (occupation) – найбільш широко використовуваний 

однокритеріальний показник в маркетингових дослідженнях. Відповідь на 

запитання «Чим Ви займаєтеся?» Дозволяє оцінювати та ідентифікувати 

індивіда, зробити висновок про його життєвий стилі. Заняття асоціюється з 

освітою і доходом, хоча і не повністю. 

Тип виконуваної роботи і тип людей, з якими працює індивід, прямо 

впливають на бажаний ним життєвий стиль. Ці люди взаємодіють і зазвичай 

погоджуються один з одним у питаннях значущості різних видів діяльності, 

інтересів і майна, а також в питаннях розміщення сімейних ресурсів для 

реалізації відповідних цілей. Люди однієї групи зайнятості мають подібний 

доступ до засобів формування життєвого стилю. Характер дозвілля, 

фінансова незалежність, знання і влада часто загальні для категорій 

зайнятості. 

Для призначення рангів або чисельних величин, для різних категорій 

зайнятості використовується кілька підходів. Одним з найбільш відомих є 

Соціоекономічний показник (socioeconomic index) (табл. 1.4), розроблений 

Дунканом [Алешина, 2006]. Відзначаючи зв'язок освіти і доходу зі статусом, 

Дункан розробив шкалу зайнятості, основану на освітніх досягненнях і 
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доході індивідів при конкретному занятті. Вага кожного компоненту, 

визначається відповідно до рівня престижу, що приписується цій 

характеристиці у суспільстві. 

Таблиця 1.4 

Соціоекономічні оцінки окремих занять в США (1985) [Алешина, 

2006] 

Рід занять Бал 

Бухгалтер  65 

Аерокосмічний інженер  84 

Атлет 49 

Автомеханік 21 

Бармен 24 

Хімік  78 

Дантист  89 

Вчитель початкової школи  70 

Домогосподарка 15 

Професор маркетингу  83 

Продавець (у магазині одягу)  25 

Медична сестра  46 

Поліцейський  38 

Сантехнік  27 

 

Освіта (education) традиційно високо цінується в культурі розвинених 

країн. У США вона служить переважним шляхом для соціальної мобільності 

вгору, аналогічна тенденція формується і в Україні. Для багатьох 

продуктивних категорій (професійні книги і журнали, випуски новин 

телекомпанії) освіта – прямий вимірювач статусу споживача. Освіта 

використовується як компонент у багатьох мультикритеріальних показниках. 

Крім того, освіта може впливати на смаки, цінності та стиль обробки 

інформації в процесі прийняття споживацьких рішень. 

Рівень освіти може оцінюватися у діапазоні від неповної середньої 

школи до наукового ступеня. Освітній рівень корелює як із зайнятістю 

(посада і місце роботи), так і з доходом [Алешина, 2006]. Освіта впливає на 

життєвий стиль і тому безпосередньо на характер споживання. Проте освіта 
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рідко забезпечує абсолютне пояснення стилів споживання. Наприклад, 

випускники коледжу в США, що заробляють 30 тис. і 100 тис. дол. на рік, 

ймовірно, мають різні життєві стилі. У Росії розрив у рівні доходу фахівців з 

аналогічним рівнем освіти (бакалавр, а також дипломований спеціаліст) 

досягає 5-7 і більше разів, що визначає відмінність життєвих стилів людей 

одного освітнього рівня [Алешина, 2006]. 

Дохід традиційно використовувався в якості вимірювача і купівельної 

сили і статусу. Традиційно зв’язок доходу зі статусом є високим. Однак цей 

зв’язок сьогодні не настільки строгий, як в минулому. Використання 

показника доходу спричиняє проблему вибору, який дохід враховувати: 

- Індивідуальний або сімейний дохід; 

- До чи після сплати податків; 

- Заробітна плата або загальний дохід (плюс дивіденди на акції, 

відсотки за банківськими вкладами). 

Багато осіб можуть не знати точно свого доходу або не хотіти його 

розкривати. Тому, якщо вони і відповідають на запитання, то часто невірно 

або неточно, що знижує надійність оцінки. 

Надійність показника доходу як вимірника статусу не абсолютна. 

Високий дохід може супроводжуватися менш високими оцінками по 

параметру зайнятості, наприклад, для скандально відомих зірок естради, 

високооплачуваних спортсменів і фотомоделей. 

Дохід, безсумнівно, значущий для підтримки життєвого стилю. Більш 

високий статус пов'язаний, швидше, з високими доходами, ніж з низькими. 

Проте дохід не визначає життєвий стиль повністю. Професор університету 

або юрист можуть мати той же доход, що й водій вантажівки, водопровідник 

або поп музикант. Тим не менш, дуже ймовірно, що їх процеси споживання 

для спектра продуктів різнитимуться. Дохід у зв'язку із заняттям може бути 

мірилом споживання ряду категорій продуктів, наприклад комп'ютерів. 

Нерідко слід оцінювати один вимір статусу в поєднанні з іншим. Так, 

відносний дохід класу зайнятості - це відношення загального доходу сім'ї до 
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середнього доходу інших сімей в тому ж класі зайнятості. Якщо клас 

зайнятості розглядається як встановлює основний життєвий стиль, то 

відносний дохід визначає засоби для бажаного життєвого стилю: надлишкові 

кошти, ні надлишкові ні недостатні кошти, недостатні. Ці три категорії 

розглядаються як надпривелійовані, серединні і недопривілейовані 

відповідно. Категоріальна приналежність індивіда відбивається на структурі 

та змісті його споживання. 

Близький до відносного доходу класу зайнятості показник – 

суб'єктивний дискреційний дохід (subjective discretionary income). Він 

показує, як багато грошей має в розпорядженні індивід для витрат на 

незначущі речі (дрібниці) [Алешина, 2006]. 

Оцінка значення цього показника може проводитися за порядковою 

шкалою від 1 до 6 «згоден / не згоден» з наступними твердженнями: 

-  Незалежно від того, як швидко зростає наш дохід, ми ніяк не 

можемо дозволити собі зайвого; 

-  Ми витрачаємо більше на примхи, ніж більшість наших сусідів; 

-  Дохід нашої сім'ї досить високий, щоб задовольнити майже всі 

наші важливі бажання. 

Показник «суб'єктивний дискреційний дохід» доповнює надійність 

показника загального доходу сім'ї для передбачення низки покупок. 

 

1.3.2. Мультикритеріальні індекси 

 

Існує велика різноманітність множинних показників. Композитні 

змінні можуть використовувати два і більше показників, залежно від 

обставин. Ці показники можуть, у свою чергу, представляти собою один або 

комбінацію підкритеріїв. Прикладом є наступні індекси з композитними 

змінними: 

 Індекс Статусної Xарактеристики (Index of Status Characteristics або 

ISC); 
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 Соціоекономічна Статусна Оцінка (Socioeconomic Status Score або 

SES); 

 Індекс Соціальної Позиції Холлінґхіда (Hollingshead Index of Social 

Position або ISP) 

Мультикритеріальні індекси (multi-item indexes) або індекси з 

композитними змінними комбінують декілька індикаторів соціального класу. 

Ці показники формуються на основі інтегрування оцінок по 

однокритеріальним показниками. Для побудови мультикритеріального 

показника вибираються напрямки виміру статусу (найчастіше – заняття, 

освіта, дохід), потім вони шкалуються з бальною оцінкою значень і 

визначається формула розрахунку. Далі зупинимось докладніше на ІСХ 

Уорнера. 

Індекс Статусної Характеристики (також відомий як Індекс Статусної 

Характеристики Уорнера, Index of Status Characteristics або ISC) – метод 

вимірювання соціального класу, який поєднує в собі заняття, джерело доходу 

(а не обсяг), тип будинку і житловий район в один індекс, зважений за 

важливістю кожного компонету. Цей метод був розроблений В. Лойдом 

Уорнером та його асистентами у пізні 40-ві рр. ХХ ст., основним 

призначенням цього методу було вимірювання соціального статусу за 

допомогою чотирьох соціоекономічних факторів, які зважуються у такій 

послідовності (показник відносної ваги значень показана у дужках: рід занять 

(4), джерело доходу (3), тип будинку (3), район проживання (2) [Warner, 

1949]. Як бачимо, кожен із показників має свою вагу, в залежності від 

ступеня важливості того чи іншого критерію у визначенні соціального 

статусу індивіда.  

Вимірювання показнику «рід занять» здійснюється за допомогою 

відкритого запитання, відповідь на яке в ході аналізу кодується та 

співвідноситься із даними кодів професій, після чого кожен із кодів 

співвідноситься із шкалою роду занять.  
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Таблиця 1.5 

Шкала роду занять та джерела прибутку 

Рід занять Джерело прибутку 

Категорія Бал Категорія Бал 

Професіонал високого класу або 

власник великих підприємств  
1 Успадкований статок  1 

Професіонал або власник середнього 

бізнесу 
2 Зароблений статок 2 

Офісний працівник (клерк) 3 Відсотки від вкладів, гонорари  3 

Кваліфікований робітник  4 Зарплата помісячна 4 

Власник дрібного бізнесу 5 Зарплата погодинна 5 

Малоосвічені робітник  6 
Приватна допомога (на утриманні 

у приватної особи) 
6 

Некваліфікований працівник 7 Соціальна допомога від держави 7 

 

Таблиця 1.6 

Тип помешкання та район проживання 

Тип помешкання Район проживання 

Категорія Бал Категорія Бал 

Прекрасний 1 
Дуже престижний (історичний центр, котеджі 

містечка)  
1 

Дуже хороший  2 Престижний (центральні райони, елітне передмістя)  2 

Хороший  3 
Все вище середнього: усі райони, але будинки та 

прилягаюча територія в хорошому стані 
3 

Середній  4 
Середній: житлові райони, будинки в нормальному 

стані без явних недоліків  
4 

Задовільний 5 Нижче середнього: віддалені райони 5 

Поганий 6 
Низький рівень престижу: статус району 

наближається до нетрів 
6 

Дуже поганий 7 Дуже низький: нетрі 7 

 

У цього індексу існує три особливості, що одразу помітні: вимірювання 

джерела, а не обсягу доходів, типу будинку(помешкання) та район 

проживання. Щодо першого показника, то вимірювання джерела доходів 

пов’язано, в першу чергу, із рівнем престижності тих чи інших способів 

отримання доходу. Так, наприклад, соціальний статус людини, що живе на 

статки, які існують в сім’ї тільки в першому поколінні, тобто зароблені нею 

самою або іншими членами її сім’ї досить недавно, буде дещо нижчим, ніж 

статус людини, яка живе на, так звані, «старі гроші». Іншим прикладом може 
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стати людина, доходи якої є досить високими, але вона при цьому живе на 

утриманні у держави, що є соціально не престижним.  

Якщо говорити про район проживання, то важливим в цьому випадку є 

престижність району, тобто наявність в ньому певних благ, інфраструктури 

тощо. Ознак, за якими відбувається поділ суспільства існує безліч, однією, з 

таких ознак, є місце проживання та якість житла. Визначення позиції особи 

відносно цього показника є досить важливим, адже допомагає позбутись 

безлічі стереотипів відносно приналежності людини до певної страти 

виходячи з району, де проживає людина, кількості квадратних метрів житла, 

давності ремонту тощо. Прикладом співвідношення цих двох показників 

(район проживання та тип помешкання) може стати ситуація, в якій 

опинилося досить велика частка жителів центральних (історичних) районів 

Києва: фактично вони займають найвищу позицію за показником «район 

проживання», але останній ремонт в їх помешканні датується серединою 50-х 

років ХХ ст., що свідчить про належність до нижчого класу, ніж нам вказував 

показник «район проживання».  

Для обчислення статусу індивіда за Індексом Статусної Оцінки, 

кожний показник множиться на оцінку індивіда певної змінної. Позиція 

індивіда відносної кожної з чотирьох змінних визначається за допомогою 

семизначної рейтингової шкали, яка ранжується, тобто набуває значень, від 1 

до 7, де 1 – це дуже високий статус, а 7 – дуже низький статус відповідно. 

Отже, формулою для визначення Індексу Статусної Оцінки є: 

ISC= (показник за шкалою «рід занять» × 4) + (показник за шкалою 

«джерело доходу» × 3) + (показник за шкалою «тип будинку» × 3) + 

(показник за шкалою «район проживання» × 2) 

Відповідно до результатів обчислення соціального статусу за даною 

формулою В. Л. Уорнер пропонує систему стратифікації (табл. 1.7): 
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Таблиця 1.7 

Класифікаційна система за Індексом Статусної Характеристики Уорнера 

Клас Проміжок показника 

Вищий-вищий 12-17 

Нижчий-вищий 18-24 

Вищий-середній 25-37 

Нижчий-середній 38-50 

Вищий-нижчий 51-62 

Нижчий-нижчий  63-84 

 

Цей індекс представляє собою систему, яка схожа на пазл: статус 

кожної людини – це картинка, яка складається із чотирьох шматків, при 

цьому комбінація цих шматків може бути зовсім різною у людей, що 

потраплять у кінці-кінців до одного соціального статусу.  

Універсального інструменту вимірювання соціального статусу не існує. 

Тому завдання соціолога полягає у виборі найбільш підходящого 

вимірювання статусу, для вирішення конкретної проблеми. В даний час 

немає єдиної думки щодо єдино вірної стратегії вимірювання за допомогою 

індексів соціального статусу.  

Що до трьох розглянутих вище індексів з композитними змінними, то 

вони, пройшовши випробування часом та тисячами досліджень, у яких були 

застосовані, проявили свою надійність та здатність надавати досліднику 

об’єктивну картину соціального статусу досліджуваного суспільства або 

частини суспільства. Кожен із цих індексів має свої особливості як позитивні, 

так і негативні. Також потрібно розуміти, що вони не є еквівалентними, адже 

мають різні показники у своїй основі. 

Перед початком порівняння потрібно відмітити, що усі три індекси не 

можуть виступати еквівалентними та абсолютно порівняними, але оскільки 

усі вони у конечному результаті умовно поділяються суспільство за класами 

від нижчого до вищого, тобто мають під собою одну і ту саму модель 

суспільства, а також мають у своєму складі критерії, що перегукуються один 

з одним, мають спільне трактування цих критеріїв, то результати їх виміру за 
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виникненням такої необхідності можуть бути порівняними, але у загальному 

вигляді [Cоколовська, 2013a].  

Індекс Соціальної Позиції Холлінґхіда та Соціоекономічна Статусна 

Оцінка на відміну від Індексу Статусної Характеристики Уорнера є більш 

вживаними індексами. Це пов’язано із стандартизованістю підходу до 

розгляду операціоналізації основних характеристик, що впливають на 

соціальне розшарування, а отже і характеристик, за якими визначається 

соціальний статус. У цих двох індексах оцінка соціального статусу 

відбувається за допомогою критеріїв освіти та роду занять. Хоча 

операціоналізація цих критерії різна у Індексі Соціальної Позиції Холлінґхіда 

та Соціоекономічній Статусній Оцінці, ці критерії фактично є 

еквівалентними. Різниця полягає у тому, що у Соціоекономічній Статусній 

Оцінці наявний також критерій доходу. Взагалі, критерій доходу є досить 

суперечливим, саме тому Холлінґхід відмовляється від його застосування. Це 

пов’язано із тим, що критерій доходу має декілька недоліків. Основним 

недоліком є те, що цей критерій є валідним для досліджень «тут і зараз», 

тобто він відображає стан об’єкту в конкретний час в конкретних суспільно-

економічних умовах, адже має пряму прив’язку до валюти, яка є 

нестабільною. Нестабільним є і положення людей, які мають той чи інший 

рівень доходів, адже від може змінюватись час від часу, при чому людина не 

буде суттєво змінювати свій соціальний статус. Але така характеристика у 

складі визначення соціального статусу є досить доречною у маркетингових 

дослідженнях, які мають на меті дослідження споживачів, а також у 

соціологічних дослідженнях, в яких гіпотези вибудовуються навколо 

матеріального стану індивідів.  

Індекс Соціальної Позиції Холлінґхіда є більш націленим на 

довготривалу, універсальну та точну оцінку соціального статусу. Тому у 

ньому немає прив’язки до рівня доходів. Якщо для SES характерною є 

проблема визначення соціального статусу пенсіонерів, безробітних, людей, 

що перебувають на утриманні, то для даного індексу визначення статусу цих 
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категорій людей є можливим. Для точності отриманих даних та для 

надійності результатів автор індексу вводить показник сімейного стану, який 

при цьому не бере участь у розрахунках, а тільки вказує на спосіб 

розрахунку. Показник сімейного стану враховується у основній формулі 

розрахунку соціального статусу лише у випадку, коли респондент одружений 

та в подружжі працюють обидва, в цьому випадку показники роду занять та 

освіти подружжя додаються та діляться на два. В інших випадках показник 

сімейного стану не бере прямої участі у формулі підрахунку, але визначає ту 

особу, соціальний статус якої і буде обчислюватись для визначення 

соціального статусу респондента. Але такі дані досить тяжко отримати, адже 

у ситуації, де при відповіді на запитання про сімейний стан респондента, 

потрібно опитати його про соціальний статус, наприклад, його покійної 

дружини, то запитання стають значно сенситивнішими. До цього ще 

додається незнання особливостей роду занять, а подекуди і рівня освіти 

партнера. Таким чином Індекс Соціальної Позиції Холлінґхіда є досить 

надійним, але дещо складним у досягненні ідеального результату за усіма 

правилами розрахування індексу. 

Найбільш комплексним підходом із перерахованих індексів володіє 

Індекс Статусної Характеристики Уорнера [Соколовська, 2013b]. 

Комплексність підходу полягає у тому, що Уорнер, хоча і розділяє, подібно 

до інших, суспільство на класи від нижчого до вищого, але вкладає у критерії 

поділу характеристику нерухомості, тобто ту характеристику, яка є досить 

стабільною. При чому виділяючи показник району проживання індивіда він 

додає до нього показник стану помешкання, в якому проживає респондент, 

що дозволяє оцінити не тільки довготривалий статус респондента, але і 

теперішній (наприклад квартира залишилась з тих часів, коли людина була 

заможною, але на даний момент є безробітною та не має змоги зробити 

ремонт вже більше за 15 років). Підвищити надійність даного методу можна 

за допомогою поквартирного опитування, в ході якого запитання про район 

проживання та стан помешкання буде заповнюватися інтерв’юером як 
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парадані. Іншою особливістю даного методу є характеристика джерела 

доходу. Така характеристика є більш стабільною, ніж використана у 

Соціоекономічній Статусній Оцінці характеристика рівня доходу, адже не 

пов’язана із валютними еквівалентами, але це не позбавляє її іншого недоліку 

– нестабільності того чи іншого виду доходів. Але оскільки даний індекс в 

першу чергу ґрунтується на репутаційному підході до виділення соціального 

статусу, то при переході від одного джерела доходів до іншого і соціальний 

статус буде змінюватися. 

Не потрібно забувати, що Індекс Соціальної Позиції Холлінґхіда та 

Індекс Статусної Характеристики Уорнера мають у складі формул вагу 

кожного показника, це підвищує точність розрахунків та унеможливлює 

різкий перехід респондента через зміну в одному показнику із одного 

соціального статусу в інший. Також вага вказує на важливість того чи іншого 

показника у побудові соціального статусу. Для цих двох індексів спільним є 

майже однакове трактування показника «рід занять». 

 

Висновки до розділу 1 

 

Соціальний статус особи являє положення індивіда у системі 

соціальної стратифікації за одним чи декількома ознаками. Розглянувши 

співвідношення поняття «соціальний статус» та «клас» вирішено розглядати 

соціальний статус як положення індивіда в системі соціальної стратифікації, 

що вказує на його приналежність до певного горизонтального шару (класу) в 

межах класової структури конкретного суспільства. При цьому тотожність 

понять «шар» та «клас» обґрунтовується, виходячи із аналізу типології 

концепту «клас» А. Б. Соренсена.  

Основними диференційними характеристиками, що визначають 

положення особи у системі соціальної стратифікації, тобто її соціальний 

статус є економічний ресурс, соціальний престиж і відношення до влади. 
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Проаналізувавши основні тренди в класовому аналізі, було виявлено, 

що як у зарубіжному, такі в українському класовому аналізі наявна тенденція 

до переосмислення усталених методологічних підходів й інструментів 

“золотого стандарту” – схеми Дж. Ґолдторпа і Е.О. Райта, тобто, клас, 

виміряний у межах даних схем має слабкий пояснювальний потенціал, 

зокрема, в умовах сучасного дослідження українського суспільства. Серед 

вітчизняних досліджень у сфері соціальної стратифікації особливої уваги 

заслуговують дослідження С. Макеєва та А. Домаранської, які пропонують 

підхід до стратифікації сучасного українського суспільства на основі 

алгоритмізованої техніки; Н. Коваліско та Н. Савчинського, що застосовують 

багатовимірний аналіз соціальної стратифікації українського міста; 

С. Макеєва, А. Домаранської та А. Патракової, у роботі яких можемо 

прослідкувати аналіз основних рис соціальної структури українського 

суспільства, що ґрунтується на самооцінках респондентами власного 

положення у суспільстві; О. Симончук, яка аналізує динаміку змін соціальної 

структури України. 

Проведений аналіз підходів до побудови шкал соціального статусу, як 

загального базису до побудови методів та інструментів для вимірювання 

соціального статусу. Існують три основні підходи до конструювання шкал: 

шкали професійного престижу, соціально-економічні індекси та реляційні 

(мережеві) шкали. Нами було обрано класифікацію методів визначення 

положення індивіда в системі соціальної стратифікації за характером участі в 

ньому дослідника та досліджуваних, за якою методи дослідження 

соціального статусу поділяються на об'єктивні, суб'єктивні та 

інтерпретаційні. Отже, щодо визначення основних методів: об'єктивні методи 

засновані на об'єктивних кількісно вимірюваних показниках економічного 

статусу, таких, як заняття, освіта, дохід, суб'єктивні методи [Ковальська, 

2016] базуються на суб'єктивному сприйнятті респондентами інших людей 

або самих себе, інтерпретаційний метод заснований на вивченні положення 

індивіда у суспільстві, за допомогою методів аналізу документів.  
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В свою чергу, об’єктивні методи [Ковальська, 2017a] визначення 

положення індивіда в системі соціальної стратифікації поділяються на 

однокритеріальні та багатокритеріальні показники. Однокритеріальні 

показники оцінюють положення індивіда в системі соціальної стратифікації, 

ґрунтуючись на одному вимірі. Але, оскільки положення індивіда в системі 

соціальної стратифікації індивіда визначається через комплекс 

характеристик, то такий метод є не досить надійним та дещо однобічним. 

Саме тому особлива увага у даному розділі приділена мультикритеріальним 

індексам.  

Основною особливістю мультикритеріальних індексів або індексів з 

композитними змінними є те, що вони поєднують у собі декілька індикаторів 

у визначенні положення індивіда в системі соціальної стратифікації. Для 

побудови мультикритеріальних показників вибираються напрямки виміру 

статусу (найчастіше – заняття, освіта, дохід), потім вони шкалуються з 

бальною оцінкою значень і визначається формула розрахунку самого індексу. 

Найрозповсюдженішими прикладами індексів з композитними змінними для 

вимірювання соціального статусу є: Індекс Статусної Xарактеристики 

Уорнера, Соціоекономічна Статусна Оцінка, Індекс Соціальної Позиції 

Холлінґхіда. 

В розділі подано детальний опис трьох вищеназваних індексів, на 

основі чого було здійснено порівняння цих трьох індексів, а також висунуто 

гіпотезу про те, що ступінь їх порівняності може бути підтверджений або 

спростований наявністю кореляції між ними.  

З усіх представлених індексів Індекс Уорнера має найширший 

пізнавальний потенціал, оскільки не тільки враховує найбільшу кількість 

характеристик, враховуючи важливий показник характеристики нерухомості 

респондента, наявність цієї характеристики (вираженої у двох показниках 

«район проживання» та «стан помешкання») дозволяє компенсувати недоліки 

у вимірюванні характеристики доходів. Запитання про доходи по суті є 

сенситивним, тобто дослідник стикається із такими характерними 
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проблемами, як низький рівень відповідей та нещирість респондентів. 

Нерухомість є характеристикою капіталу, яким володіє особа, а її 

характеристика відповідно виступає характеристикою економічного статусу 

респондента. З іншого боку характеристика нерухомості пов’язана з 

соціальним статусом (престиж). Врахування додаткових двох характеристик 

нерухомості загалом підвищує точність вимірювального інструменту. Іншою 

вагомою перевагою Індексу Уорнера є розрахунок за допомогою формули, 

що враховує індивідуальну вагу кожного компонента. Ця вага була визначена 

у ході ґрунтовного дослідження, проведеного Л. Уорнером, про що 

детальніше йтиметьсянижче. Зважаючи на це, була проведена процедура 

валідизації Індексу Уорнера в умовах емпіричного соціологічного 

дослідження в Україні.  

Виявлено, що в аналізі соціальної структури сучасного українського 

суспільства недостатньої уваги приділяється характеристикам приватної 

власності, зокрема нерухомості, якою володіють індивіди., не включають 

індикатору характеристики нерухомості респондента (престижність району, 

тип будинку), який визначається як важливий стратифікуючий чинник 

іноземними та вітчизняними дослідниками. Індикатор характеристики 

нерухомості респондента розглядається як стратифікуючий чинник з точки 

зору приналежності його до економічних ресурсів, які наявні у особи та 

визначають її місце у системі соціальної стратифікації. У подальшому нами 

пропонується розглянути, проаналізувати та адаптувати Індекс Соціальної 

Характеристики (ІСХ) Уорнера, оскільки в ньому враховуються три основні 

індикатори приналежності особи до певного соціального статусу, включаючи 

індикатор характеристики нерухомості. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ВАЛІДИЗАЦІЇ ІНДЕКСУ СТАТУСНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УОРНЕРА 

 

Для адаптації Індексу Статусної Характеристики та подальшого його 

використання у емпіричних соціологічних дослідженнях в Україні потрібно 

валідизувати цей індекс та перевірити його на надійність. У другому розділі 

буде розглянуто поняття валідності, можливі шляхи валідизації методик та 

обрано алгоритм перевірки рівня валідності та надійності адаптованого 

Індексу Статусної Xарактеристики Уорнера. 

Спочатку потрібно визначитись із самим поняттям індексу та 

особливостями процедури вимірювання, пов’язаними із ним. Отже, індекс – 

це вид комплексного вимірювального інструменту, що складається із набору 

індикаторів, та вирішує єдину наукову задачу – вимірювання вираженості 

певної ознаки [Дембіцький, 2017a]. При цьому потрібно розділяти поняття 

індексу та шкали, яка також є комплексним вимірювальним інструментом та 

має схоже визначення. Шкала вимірює латентні змінні, що обумовлюють такі 

фактори свого прояву (індикатори), які закладені у сам інструмент. Предмет 

вимірювання індексу обумовлений тими факторами, на основі яких 

сформульовані індикатори. Принциповим методичним результатом такого 

поділу є нерелевантність внутрішньої надійності в рамках обґрунтування 

якості інтегральних індексів. У цьому випадку наявність взаємозв'язку між 

різними причинними факторами не обов'язково [Дембіцький, 2017a].  

Для того, щоб пояснити суть мультикритеріальних індексів візьмемо за 

основу підхід, описаний Дж. Едвардсом [Edwards, 2000]. Зокрема автор 

виділяє два види моделей причинності, в залежності від природи 

інструменту: пряма рефлексивна модель (для шкал) та пряма утворююча 

модель (для композитних індексів). Пряма рефлексивна модель або модель 

латентної змінної зображена на рисунку (рис. 2.1), в якій кожний з Хі 

вимірювань знаходиться під впливом конструкту  та помилкою 

вимірювання . Виміряні індикатори розглядаються як прояви латентної 
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змінної. Оскільки вони є проявами однієї латентної змінної ми, маючи 

кореляцію між цими індикаторами, конструюємо латентну змінну. 

Відсутність кореляції свідчить про відсутність латентної змінної. 

 

Рис 2.1. Пряма рефлексивна модель 

Пряма утворююча модель, що зображена на рисунку (рис. 2.2), 

передбачає обернений до попередньої моделі каузальний зв’язок. В цій 

моделі Хі визначає конструкт . При цьому  представляє собою частину 

конструкту , яка не пояснюється Хі і може бути інтерпретована як похибка 

вимірювання. Компоненти Хі не обов’язково мають бути корельовані між 

собою.  

 

Рис 2.2. Пряма утворююча модель 

Описана вище різниця між підходами конструювання процедур 

вимірювання впливає наступним чином на процедуру перевірки рівня 

надійності вимірюваного інструменту: при роботі із латентною змінною 

(шкалою) доречним є перевірка взаємної кореляції компонентів шкали; при 

роботі із композитним індексом така перевірка не є коректною, адже зв’язок 

не є обов’язковим. Таким чином, рівень надійності для композитних індексів 

вимірюється через відтворюваність (ретест).  
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2.1. Валідність вимірювального інструментарію 

 

Однією з найважливіших характеристик інформації є її якість – 

здатність будь-якої соціологічної інформації, в тому числі результатів 

соціологічного дослідження, правильно відображати соціальну реальність 

[Социологический справочник, 1990]. Забезпечити якість інформації можна 

забезпечивши достатній рівень валідності та надійності інформації. Даний 

розділ присвячений як теоретичній інтерпретації цих понять, так і відбору 

конкретних алгоритмів визначення рівня надійності та валідності індексу 

Уорнера в умовах сучасного емпіричного соціологічного дослідження в 

Україні. В узагальненому вигляді валідність – це міра того, наскільки ми 

вимірюємо те, що заплановано виміряти [Bohrnsted, 2000: с. 3207]. Серед 

дослідників не існує єдиної думки, щодо визначення поняття валідності. Так 

у соціологічному словнику під редакцією Г.В. Осіпова валідність – це 

обґрунтованість та адекватність дослідницьких інструментів. Розрізняють 

два види валідності: логічну ступінь взаємозв’язку та взаємне виведення 

змінних та індикаторів (внутрішня валідність); емпіричну – ступінь 

відповідності змінних та індикаторів емпіричним даним (зовнішня 

валідність). Під валідністю методики в даному випадку розуміється міра 

пристосованості методики для вирішення певних дослідницьких завдань. 

При встановленні валідності вирішальну роль відіграє обґрунтування та 

наступна перевірка гіпотези смислової відповідності оцінок, отриманих в 

результаті застосування методики, з одного боку, і формалізованих оцінок 

поведінки та діяльності респондентів з іншої. Передбачається, що й ті й інші 

оцінки обумовлені одними й тими самими індивідуальними особливостями.  

Важливим у аналізі поняття «валідність» є визначення тих етапів 

дослідження, на яких доречне її вимірювання. Межі будь-якого поняття 

можна окреслити в тому чи іншому більш загальному контексті. Таким 

контекстом для валідності є вимірювання. За основу візьмемо визначення 
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вимірювання Х. Блейлока. За його визначенням, "вимірювання – це процес 

співвіднесення абстрактних понять, які не можна безпосередньо 

спостерігати, з емпіричними індикаторами, які підлягають прямому 

спостереженню" [Blalock, 1969(a)]. Блейлок вказує на неможливість 

проведення вимірювання без наявності теоретичних рамок і виступає проти 

протиставлення теорії та емпіричних досліджень [Blalock, 1969(b)]. 

Спираючись на це визначення, можна виокремити етапи вимірювання (на 

прикладі кількісного опитування): 

1. Створення теоретичної моделі досліджуваного явища, яка адекватно 

відображає саме досліджуване явище. 

2. Добір емпіричних індикаторів у відповідності з розробленою 

теоретичною моделлю. 

3. "Переклад" індикаторів у конкретні запитання і вибір найбільш 

адекватних шкал. 

4. Розробка моделі репрезентативної вибірки. 

5. Підготовка необхідної для проведення польового етапу документації 

(інструкції інтерв'юерам, маршрутні листи), інструктаж інтерв'юерів. 

6. Проведення польового етапу (збір інформації), кодування отриманої 

інформації. 

7. Обрабка та аналіз отриманої інформації. 

8. Обгрунтування висновків дослідження.  

Звернімо увагу, що ця схема логічно підтверджує виведений у 1 розділі 

алгоритм дослідження соціальної структури суспільства за допомогою 

об’єктивних методів визначення соціального статусу. 

Якщо розглядати валідність як характеристику соціологічного 

вимірювання або як характеристику соціологічної інформації (результату 

соціологічного виміру), то в процес перевірки валідності слід включати 

перевірку правильності проведення всіх етапів соціологічного виміру, 

визначених вище. У такому разі валідність інструментарію разом із 
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надійністю вимірювання стає інтегральною характеристикою якості 

соціологічного вимірювання та соціологічної інформації.  

Отже, перевірка вимірювання на валідність включають перевірку таких 

аспектів: 

— наскільки адекватно розроблена теоретична модель досліджуваного 

явища відображає саме досліджуване явище; 

— наскільки адекватно підібрані емпіричні індикатори; 

— наскільки адекватно емпіричні індикатори "переведені" на конкретні 

запитання і наскільки адекватно підібрані шкали. 

Тобто валідність – це показник якості вимірювання, яку необхідно 

забезпечити до проведення самого процесу вимірювання, до збору даних. 

Валідність повинна досягатися на етапах розробки теоретичної моделі 

досліджуваного явища та інструментарію вимірювання, а перевірятися після 

завершення процесу вимірювання на основі зібраних даних. 

Окресливши етапи дослідження, на яких доцільно перевіряти 

валідність, пропонується перейти до розкриття видів валідності, з метою 

виокремлення тих видів валідності, які доцільно використовувати для 

оцінювання рівня валідності об’єктивних методик вимірювання соціального 

статусу. 

 

Рис. 2.3. Види валідності за Т. Нікітіною 
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Розглянемо дві класифікації видів валідності, запропоновані 

вітчизняними дослідниками – Т. Нікітіною та С. Дембіцьким. Т. Нікітіна 

пропонує наступний підхід: «Аналізуючи різні види валідності, описані в 

літературі, ми бачимо, що види валідності передбачають різні підходи, різні 

методи перевірки однієї властивості – валідності. Отже, слід розглядати 

валідність як унітарний концепт, а різні види валідності, описані в літературі, 

– як різні методи перевірки валідності» [Никитина, 2009a]. Відповідно автор 

виділяє три види валідності у західній традиції (див. рис. 2.3): змістовну, 

критеріальну (конкурентну та прогностичну) і конструктну (конвергентну і 

дискримінантну). Деякі дослідники виділяють також очевидну, або 

зовнішню, валідність (face validity). 

Інший український дослідник С. Дембіцький загалом поділяє валідність 

на теоретичну та емпіричну. При цьому теоретична валідність забезпечується 

трьома компонентами (видами валідності): очевидна, змістовна і 

композиційна. Емпірична валідність має три незалежних і одну залежну 

компоненту. Незалежна включає такі види валідності, як конструктна, 

критеріальна і прогностична, залежна - порівняльну валідність [Дембицкий, 

2017a] (див. рис. 2.4).  

 
 

Рис. 2.4. Види валідності за С. Дембіцьким 

 

Далі наведемо інтерпретацію вказаних авторами видів валідності, 

намагаючись уніфікувати дані класифікації, з метою знаходження 

оптимального алгоритму валідизації індексу Уорнера.  
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2.1.1. Теоретична валідність 

 

Як було зазначено вище, досягти теоретичної валідності можна 

вимірявши очевидну, змістовну і композиційну валідність. Очевидна 

валідність пов'язана з аргументацією, в рамках якої досліджуваний феномен 

вписується до соціальну дійсність; змістовна валідність забезпечує 

значущість і репрезентованість елементів теоретичного конструкту; 

композиційна - правильність внутрішньої структури [Дембицкий, 2017a]. 

Тобто можуть використовуватися аксіоматичні наукові положення, 

валідність яких не викликає сумнівів. Так, це можуть бути положення 

базисних ключових соціологічних теорій (функціоналізм, символічний 

інтеракціонізм, теорія конфлікту, феноменологія, теорія обміну і ін.) Або ж 

універсальні соціологічні аксіоми. Приклад останніх – положення, 

використане Є. Головахою і Н. Паніною для конструювання інтегрального 

індексу соціального самопочуття: «... соціальне самопочуття людини 

визначається ступенем задоволення його соціальних потреб, які, в свою 

чергу, є похідними від існуючої в суспільстві системи соціальних благ, їх 

виробництва та розподілу» [Головаха, 1997: с. 23-24]. Після підготовки 

валідної теоретичної бази дослідник конструює на її основі шкалу або індекс. 

Перевірка правильності переходу від теоретично валідної бази до 

інструменту вимірювання здійснюється за допомогою емпіричної валідизації, 

що спирається на результати методичних опитувань [Дембицкий, 2017a]. 

Очевидна валідність для індексу Уорнера полягає, на нашу думку, у 

розгляді оригінальної теорії Л. Уорнера про структуру суспільства та 

методологічні витоки розробки індексу.  

Докладніше зупинимось на інтерпретації змістовної валідності. Існує 

багато визначень змістовної валідності, більшість з яких за змістом 

відповідає такій дефініції: «змістовна валідність є мірою релевантності та 

репрезентативності елементів вимірювального інструменту вимірюваному 



81 
 

конструкту» [Haynes, 1995: р. 238]. При цьому релевантність означає 

відповідність елементів інструменту вимірюваного явища. Релевантним є 

інструмент, елементи якого співвіднесені з усіма аспектами досліджуваного 

явища, а отже, після аналізу зібраних даних ми повинні отримати інформацію 

про всі сторони досліджуваного явища. Репрезентативність вимірювального 

інструменту – це міра того, наскільки пропорційно елементи вимірювального 

інструменту співвідносяться з вимірюваним явищем, тобто елементи 

вимірювального інструменту повинні пропорційно представляти різні 

аспекти досліджуваного явища [Никитина, 2009a]. 

Змістовна валідність може бути різною для різних груп, зокрема 

національних чи культурних. Тому її слід оцінювати конкретно для групи, в 

якій буде проводитися дослідження. Наприклад, вимірювальний інструмент 

може бути валідним для американців і одночасно невалідним для азіатів, 

оскільки люди різних культур по-різному можуть розуміти зміст одного і 

того ж запитання [Marsella, 1995]. 

Змістовна валідність завжди повинна визначатися для конкретної 

сфери дослідження, для якої був розроблений вимірювальний інструмент 

[Haynes, 1995: p. 241]. Розробка вимірювальних інструментів відбувається в 

рамках наявних теорій. Оскільки теоретичні аспекти інтерпретації явища 

розвиваються, релевантність і репрезентативність елементів вимірювального 

інструменту також підлягають перегляду. 

Змістовна валідність завжди прив'язана до конкретного проміжку часу. 

Динамічна природа досліджуваних в соціології явищ зумовлює ряд наслідків 

для змістовної валідності [Haynes, 1995: p. 242]: 

1. Показники змістовної валідності не можуть бути стабільними 

протягом тривалого проміжку часу. 

2. Змістовну валідність вимірювальних інструментів потрібно 

періодично переглядати. 

3. Вимірювальні інструменти повинні адекватно відображати зміни в 

досліджуваному явищі. 
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4. Без перегляду (колишніх) вимірювальних інструментів можна 

зробити неправильні висновки про досліджуваному явищі. 

Наведемо основні рекомендації, щодо методів вимірювання змістовної 

валідності: 

- Слід чітко визначити сферу належності явища та його аспекти, 

перш ніж переходити до формулювання питань вимірювального інструменту 

[Northorp, 1947; Suen, 1990]. Цей крок є основною і найбільш складною 

фазою в розробці валідного за змістом вимірювального інструменту [Myrphy, 

1994]. 

- Потрібно вивчити думку експертів і респондентів для початкової 

розробки запитань (у разі інтерв'ю), для чого можна використовувати 

глибинні інтерв'ю з експертами та респондентами. Це сприяє тому, що 

елементи (запитання) вимірювального інструменту будуть релевантними та 

репрезентативними для вимірюваного явища. В ході цього процесу можуть 

бути виявлені нові аспекти явища, що вимагатиме перегляду його 

теоретичної моделі. 

- Потрібно дослідити пропорційну репрезентативність елементів 

вимірювального інструменту, представляють різні аспекти досліджуваного 

явища. 

Елементи (запитання) у вимірювальному інструменті повинні бути 

розподілені, або "зважені" так, щоб відображати важливість та інтенсивність 

різних аспектів досліджуваного явища. Якщо окремі запитання надмірно або 

недостатньо репрезентують аспекти об'єкта дослідження (тобто певні аспекти 

досліджуваного явища представлені у вимірювальному інструменті більшою 

або меншою, ніж потрібно, кількістю запитань), то в отриманих даних ми 

будемо матизсув, що може привести до помилки у висновках. 

Отже, підсумуємо основні методи перевірки змістовної валідності 

[Haynes, 1995; p. 245]: 

1. Детальне визначення досліджуваного явища. 
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2. Вивчення думки респондентів і експертів у процесі створення моделі 

досліджуваного об'єкта. 

3. Експертна оцінка елементів вимірювального інструменту на предмет 

релевантності та репрезентативності вимірюваного явища. 

Змістовна валідність забезпечується на етапі побудови теоретичної 

моделі об'єкта дослідження і розробки вимірювального інструменту. 

Перевірка змістовної валідності означає перевірку відповідності створеної 

теоретичної моделі досліджуваного явища самому явищу і перевірку 

відповідності вимірювального інструменту розробленій моделі. Досягнення 

змістової валідності подібно теоретичній і емпіричній інтерпретації та 

операціоналізації основних понять дослідження, а перевірка змістовної 

валідності схожа із з'ясуванням коректності теоретичної і емпіричної 

інтерпретації та операціоналізації. Перевірка змістовної валідності вже 

апробованого раніше інструменту може виявити необхідність корекції цього 

інструменту. 

Виходячи з викладеного, можемо зробити висновок, що такий підхід до 

інтерпретації змістовної валідності частково розкриває і вимірювання 

композиційної валідності, яке також може бути виміряно через проведення 

експертного опитування. Таким чином, висновок про рівень теоретичної 

валідності для індексу Уорнера в умовах сучасного емпіричного 

соціологічного дослідження в Україні може бути зроблений на основі аналізу 

методологічних витоків індексу та підходу Уорнера до аналізу структури 

суспільства, а також опитування експертів в сфері досліджень структури 

сучасного українського суспільства.  

 

2.1.2. Критеріальна валідність 

 

Критеріальна валідність полягає у відповідності інформації щодо 

досліджуваного явища, отриманої з використанням вимірювального 
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інструменту (валідність якого перевіряється) й інформацією, отриманою 

іншими засобами та з інших джерел, яка слугує критерієм валідності 

[Carmines, 1980: р. 17]. Іншими словами, критеріальна валідність відноситься 

до визначення ступеня, в якому результати вимірювання пов'язані з певним 

об'єктивним показником[Дембицкий, 2017a]. Розрізняють два різновиди 

валідності за критерієм – конкурентну та прогностичну. 

Конкурентна валідність визначається шляхом зіставлення даних, 

отриманих валідизованим інструментом, з даними, отриманими за критерієм 

валідності у той же період часу [Никитина, 2009a]. 

Прогностична валідність визначається шляхом вивчення зв’язку між 

даними, отриманими валідизованим інструментом, і деяким критерієм, що 

дозволяє визначити стан досліджуваної властивості в майбутньому [Клайн, 

1994: с. 27]. Наприклад, прогностична валідність інструменту, що прогнозує 

результати виборів, визначається шляхом вивчення кореляції результатів 

вимірювання з результатами голосування. Однак, С. Дембіцький 

[Дембицкий, 2017a] приводить наступний аргумент на користь виділення 

прогностичної валідності як окремого виду валідності, і, відповідно, 

визначення критеріальної валідності лише через конкурентну: «З точки зору 

соціологічного виміру, це, можливо, найбільш важкодосяжний вид валідності 

– як в силу необхідної стислості інструментарію, так і в силу комплексності 

досліджуваних в соціології процесів і явищ. Саме тому ми проводимо 

сутнісне розходження між критеріальною і прогностичною валідністю». 

Головна складність у здійсненні критеріальної валідизації полягає у 

виборі валідних зовнішніх критеріїв. Наприклад, для інструменту, що 

вимірює електоральні вподобання, зовнішнім критерієм є результати виборів. 

Для інструменту, що вимірює матеріальне становище громадян, – дані 

податкової служби. Але такі критерії валідності не завжди доступні, а 

найчастіше їх просто не існує. Тому даний метод перевірки валідності не 

завжди можна застосувати для соціологічних вимірів. 
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С. Дембіцький [Дембицкий, 2017a] пропонує наступний спосіб 

перевірки конкурентної валідності – шляхом порівняння результатів 

вимірювання та інших спостережуваних результатів, які є об'єктивними 

показниками досліджуваного феномену. Один з простих, але переконливих 

способів демонстрації критеріальною валідності комплексного 

вимірювального інструмента є отримання очікуваних відмінностей при 

опитуванні «контрастних» з точки зору досліджуваного явища груп, що серед 

іншого вказує і на загальну «чутливість» методики. Підтвердження даного 

підходу знаходимо і у В. Аванесова [Паниотто, 1986: с. 104], він називає 

даний підхід «валідність за відомими групами». Суть методу полягає в тому, 

що деяким способом (наприклад, за експертними оцінками) обирають дві 

групи респондентів, які відрізняються за вимірюваною властивістю і 

проводять опитування цих респондентів з використанням інструменту, що 

валідизується. Якщо у цих двох групах результати вимірювання справді 

відрізняються, то це є свідченням на користь валідності вимірювального 

інструменту. Якщо ні – то або вимірювальний інструмент не є валідним, або 

гіпотеза про розбіжність груп не є слушною. 

В рамках визначення критеріальної валідності індексу Уорнера 

пропонується скористатися третім видом – валідністю за відомими групами, 

використання якого дозволить уникнути проблем із виміром конкурентної та 

прогностичної валідності, водночас не відкидаючи критеріальну валідність 

загалом.  

 

2.1.3. Конструктна валідність 

 

Конструктна валідність – це міра того, наскільки вимірювальний 

інструмент вимірює конструкт, який повинен бути виміряний [Haynes, 1995: 

p. 239]. За Л. Кронбахом та П. Крейдом: “це деяка характерна властивість 

людини, яка має бути відображена у результатах тесту. У рамках валідизації 

тесту характеристика, з приводу якої роблять висновок у процесі 
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інтерпретації тесту, становить конструкт" [ Cronbach, 1955: p. 283]. Виходячи 

з цього Т. Нікітіна пропонує розуміти поняття конструкту як певну описану 

теоретично характеристику досліджуваного явища, яку потрібно виміряти, 

оскільки це відповідає змісту конструктної валідизації [Никитина, 2009a].  

Конструктна валідність базується на теорії вимірюваного явища. 

Дослідник повинен побудувати номологічну мережу – набір конструктів і 

зв'язків між ними – і "вписати" в цю мережу явище, вимірюване 

інструментом, що підлягає валідації. На основі існуючої літератури, 

результатів інших досліджень, логіки, суджень експертів та попередніх 

інтерв'ю з респондентами дослідник приймає гіпотези про те, з вимірами 

яких явищ повинні корелювати вимірювання досліджуваного явища, а з 

якими не повинні, а потім перевіряє свої гіпотези на зібраних даних. 

Д. Кемпбелл і Д. Фіске розробили стратегію перевірки конструктної 

валідності. Для цього вони ввели два підвиди конструктної валідності – 

конвергентну і дискримінантну валідність [Campbell, 1959]: 

— конвергентна валідність є оцінкою того, наскільки вимірювання, які 

повинні корелювати, виходячи з теоретичних міркувань, корелюють між 

собою, згідно зібраним даним; 

— дискримінантна валідність є оцінкою того, наскільки вимірювання 

різних конструктів, які, згідно теорії, не повинні корелювати один з одним, 

не корелюють між собою, виходячи із зібраних даних. 

Конструктну валідність будь-якого вимірювального інструменту можна 

оцінити, якщо досліджуваний конструкт знаходить місце в теоретичному 

контексті. Якщо результати вимірювання не розходяться з теоретичними 

очікуваннями, то вимірювальний інструмент можна вважати конструктно 

валідним [Carmines, 1980]. Доцільніше всього перевіряти конструктну 

валідність з використанням індикаторів, валідність і надійність яких досить 

висока. Таким чином, теоретично релевантні, валідні і надійні зовнішні 

індикатори є вирішальним моментом для оцінки конструктної валідності 

вимірювального інструменту. 
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Для роз’яснення приведемо цитату С. Дембіцького [Дембицкий, 2017a]: 

«Говорячи простіше (для досягнення конвергентної валідності, – прим.), 

вимірювання конструктів, які пов'язані в теорії, повинні бути пов'язані і 

фактично. У разі дискримінантної валідності логіка та ж сама, тільки до 

уваги беруться ті аспекти, які теоретично не повинні бути пов'язаними, і 

відповідні вимірювання повинні це продемонструвати. Якщо говорити про 

статистичні процедури, то тут найбільш прийнятним є використання 

кореляційного (в широкому сенсі) аналізу». 

Підсумовуючи викладене, доцільним вважаємо оцінювати конструктну 

валідність індексу Уорнера, оцінюючи його зв’язок із результатами, 

отриманими за допомогою інших валідних та надійних методів оцінки 

соціального статусу, що широко використовуються в сучасному емпіричному 

соціологічному дослідженні в Україні.  

 

2.2. Надійність вимірювального інструментарію  

 

Окремої уваги заслуговує така важлива характеристика тесту як 

надійність. Під надійністю, з одного боку, ми розуміємо, опираючись на 

думку Н. Паніної та Є. Головахи [Головаха, 1998], узгодженість результатів, 

що отримуються при повторному застосуванні тієї ж процедури вимірювання 

для оцінки того ж показника на різних, але репрезентативних для даного 

показника вибірках. Для оцінки надійності використовують різні показники, 

побудовані на основі коефіцієнтів кореляції.  

З іншого боку, надійність стосується того, якою мірою вимірювальний 

інструмент дає одні і ті ж самі результати при повторному вимірюванні. 

Оскільки у вимірюванні завжди присутні випадкові помилки, тому два 

вимірювання не можуть повністю збігатися одне з одним, але вони повинні 

давати близькі результати. Надійність пов’язана з тенденцією 

повторюваності при вимірювані одних й тих самих соціальних феноменів 

декілька разів. Чим більш стійкі результати вимірювання при повторних 
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спробах, тим надійніше вимірювальна процедура. І навпаки – чим менш 

схожі результати при повторному вимірюванні, тим менш надійною є 

процедура вимірювання [Нікітіна, 2009a]. 

Валідність та надійність є пов’язаними характеристиками. Надійність є 

необхідною, але недостатньою умовою валідності. Розбіжність надійності та 

валідності вимірювального інструменту залежить від наявності 

систематичної помилки вимірювання. Якщо вимірювальний інструмент 

вимірює тільки заданий теоретичний концепт з точністю тільки до 

випадкових помилок, то валідність та надійність будуть високими. Чим 

більша частка систематичного помилкового компонента, тим більше рівень 

надійності відрізнятиметься від рівня валідності – надійність буде високою, а 

валідність низькою [Carmines, 1980]. 

Валідність та надійність вимірювальних інструментів досягається не 

одномоментно, а в багатьох різних дослідженнях, шляхом постійного 

уточнення та досягнення максимального наближення до теоретичного 

концепту, що вимірюється за допомогою конкретного вимірювального 

інструменту. Підвищення якості вимірювальних інструментів є колективним 

процесом і відповідальність за цей процес несуть як розробники 

вимірювальних інструментів, так і ті, хто їх використовує [American 

Educational Research Association, 1999]. 

Еталонним прикладом, оцінки надійності шкали, на нашу думку, є 

методика оцінювання і аналізу надійності тесту ІІСС-44, що включала в себе 

такі етапи [Головаха, 1998]: 

- оцінка внутрішньої узгодженості (однорідності) пунктів шкали 

(модель однорідності). В якості основного показника використовувався 

коефіцієнт Альфа Кронбаха. Розглядаються як парні кореляції між пунктами 

шкали, так і множинні кореляції між одним окремим пунктом і всіма іншими 

пунктами. Аналізується внесок кожного пункту в значення шкали, її 

дисперсію і надійність; 
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- оцінка кореляції між двома субтестами тесту, кожен з яких містить 

половину пунктів шкали (модель "splithalf"). Як показник надійності 

використовувався коефіцієнт Спірмена-Брауна; 

- оцінка ретестової надійності на основі кореляції з результатами 

повторного опитування через певний проміжок часу частини респондентів. 

 

2.3. Схема валідизації індексу Уорнера 

 

Проаналізувавши підходи до визначення рівня валідності та надійності 

інструментарію соціологічного дослідження пропонуємо для подальшого 

використання цієї методики на основі викладених вище процедур валідизації 

орієнтовну схему валідизації Індексу Статусної Xарактеристики Уорнера:  

1. З метою виявлення теоретичної валідності пропонується: 

(а) здійснити аналіз методологічних витоків індексу Уорнера та підходу 

Л. Уорнера до стратифікації суспільства та (б) провести опитування 

експертів-соціологів, щодо доцільності використання обраної методики, 

елементів вимірювального інструменту на предмет релевантності та 

репрезентативності вимірюваного явища. Проаналізувати оцінки, внести 

правки до інструментарію за потреби.  

2. З метою виявлення валідності за критерієм пропонується здійснити 

експеримент, опитавши дві групи, які суттєво відрізняються за однією 

вимірюваною властивістю. Зокрема пропонується опитати респондентів на 

двох схожих за ознаками вибірках у різних адміністративних районах м. 

Києва, рівень престижу яких відрізняється за адаптованою шкалою 

престижності району проживання. Якщо у цих двох групах результати 

вимірювання дійсно різняться (тобто середній рівень значення індексу 

відрізняється), то це буде свідченням на користь валідності вимірювального 

інструменту [Дембицкий 2017: 116].  

3. З метою виявлення додаткової конструктної валідності 

пропонується провести дослідження на теоретично обґрунтованій вибірці у 
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м. Києві, на основі якого провести аналіз зв'язку результатів розрахунку 

адаптованого індексу з тими показниками, які використовувалися раніше для 

вимірювання соціального статусу. Зокрема розглядався зв'язок індексу з 

результатами відповідей на запитання, спрямовані на пряме вимірювання 

самооцінки свого положення в суспільстві [Головаха, 1998]. 

4. Для оцінки надійності індексу Уорнера даному дослідженні буде 

проведена оцінка внутрішньої узгодженості характеристик Індексу за 

допомогою коефіцієнту Альфа Кронбаха. Будуть розглянуті як парні 

кореляції між різними характеристиками Індексу, так і множинні кореляції 

між однією окремою характеристикою та всіма іншими пунктами, буде 

проаналізовано вклад кожної характеристики в значення Індексу, його 

дисперсія. При цьому, зважаючи на те, що індекс Уорнера являє собою 

композитний індекс, результати процедури оцінки надійності не будуть 

впливати на загальний висновок про якість інструменту. 

5. Оцінити рівень загальний валідності Індексу Статусної Xарактеристики 

Уорнера (Index of Status Characteristics або ISC).  

 

Висновок до розділу 2 

 

Будь-який інструмент наукового дослідження має надавати якісну 

інформацію про об’єкт дослідження, тобто правильно відображати його у 

результатах дослідження. Якість отриманої інформації залежить, з одного 

боку, від валідності інструментарію, з іншого – від надійності 

вимірювального інструменту. Валідність визначається як міра того наскільки 

інструмент вимірює те, що планувалось виміряти. Під надійністю, у свою 

чергу, розуміємо узгодженість результатів, що отримуються при повторному 

застосуванні тієї ж процедури вимірювання для оцінки того ж показника на 

різних, але репрезентативних для даного показника вибірках – тобто 

відтворюваність, стійкість та узгодженість результатів, тобто стійкість 

інструменту що до об’єкту вимірювання. При цьому надійність та валідність 
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пов’язані між собою – передбачається, що високий рівень валідності 

забезпечується лише при задовільному рівні надійності, а високий рівень 

валідності ненадійного інструменту не дає якісної інформації. Є в цьому і 

виключення, зокрема, при валідизації композитного індексу наявність 

кореляції компонентів не є обов’язковою, а отже, надійність через 

узгодженість перевіряти некоректно. В такому випадку ми могли б отримати 

валідний, але не надійний інструмент, який буде давати якісну інформацію.  

З метою розробки алгоритму валідизації індексу Уорнера в умовах 

сучасного емпіричного дослідження в Україні було розглянуто основні види 

валідності та особливості їх досягнення. Привівши типології, запропоновані 

Т. Нікітіною та С. Дембіцьким, докладно було проаналізовано такі види 

валідності: теоретична, конструктна та критеріальна.  

Під теоретичною валідністю, в першу чергу, розуміємо досягнення 

очевидної та змістовної валідності, при цьому перша досягається за 

допомогою «вбудови» досліджуваного конструкту в існуючу валідну теорію, 

а також використання апріорних соціологічних аксіом. Для валідизації 

індексу Уорнера в нашому дисертаційному дослідженні було обрано 

оригінальну теорію Л.Уорнера про структуру суспільства та методологічні 

витоки розробки індексу.  

Змістовна валідність визначається як значущість і репрезентованість 

елементів теоретичного конструкту, а також правильність його внутрішньої 

структури. Вона забезпечується на етапі побудови теоретичної моделі об'єкта 

дослідження і розробки вимірювального інструменту. До основних методів 

досягнення змістовної валідності відносяться: детальне визначення 

досліджуваного явища, вивчення думки респондентів і експертів у процесі 

створення моделі досліджуваного об'єкта та експертна оцінка елементів 

вимірювального інструменту на предмет релевантності та репрезентативності 

вимірюваного явища. Для валідизації індексу Уорнера в нашому 

дисертаційному дослідженні було обрано метод експертного опитування з 

метою досягнення змістовної валідності. 
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Критеріальна валідність полягає у відповідності інформації щодо 

досліджуваного явища, отриманої з використанням вимірювального 

інструменту, валідність якого перевіряється, й інформацією, отриманою 

іншими засобами та з інших джерел, яка слугує критерієм валідності. Тобто 

інформація, отримана за допомогою методу, що валідизується, повинна 

порівнюватися із інформацією, що була виміряна валідним інструментом. 

Часто в соціологічних дослідженнях досягти цього неможливо, тому для 

досягнення критеріальної валідності індексу Уорнера буде використаний 

підвид, який має назву «валідність за відомими групами». Суть полягає у 

тому, що обирають дві групи респондентів, які відрізняються за 

вимірюваною властивістю і проводять опитування цих респондентів з 

використанням інструменту, що валідизується. Якщо у цих двох групах 

результати вимірювання справді відрізняються, то це є свідченням на користь 

валідності вимірювального інструменту. Якщо ні – то або вимірювальний 

інструмент не є валідним, або між групами відсутня відмінність за 

вимірюваним показником.  

Конструктна валідність – це міра того, наскільки вимірювальний 

інструмент вимірює конструкт, який має бути виміряний. Досягнення 

конструктної валідності передбачає, що дослідник теоретично обґрунтовує 

зв’язки між інструментом, що валідизується та існуючими валідними та 

надійними інструментами, після чого відбувається емпірична перевірка 

теоретично очікуваного зв’язку, якщо зв’язок підтверджено, то інструмент є 

конструктно валідним. Зокрема в рамках оцінки конструктної валідності 

індексу Уорнера розглядався зв'язок індексу з результатами відповідей на 

запитання, спрямовані на пряме вимірювання самооцінки свого положення в 

суспільстві. 

З перелічених вище методів досягнення валідності було складено 

алгоритм валідизації індексу Уорнера в умовах сучасного емпіричного 

соціологічного дослідження в Україні. 
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РОЗДІЛ 3. ВАЛІДИЗАЦІЯ ІНДЕКСУ УОРНЕРА В 

ЕМПІРИЧНОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ В УКРАЇНІ 

 

Виходячи із запропонованої наприкінці розділу 2 схеми валідизації 

Індексу Статусної Xарактеристики Уорнера першим кроком пропонується 

здійснити аналіз методологічних витоків Індексу Уорнера.  

 

3.1. Методологічні витоки  та результати валідизації індексу 

Уорнера 

 

В основі розробки індексу статусної характеристики Уорнера лежить 

масштабне дослідження соціальної структури невеликого американського 

міста, що провадилось у 1930-1940-х роках ХХ ст. та яке відображено у 

багатотомній роботі “Янкі-Сіті”. Перш ніж розпочати роботу над аналізом 

конкретних характеристик індивіда, що впливають на його місце у соціальній 

ієрархії, Л. Уорнер висунув ряд гіпотез щодо значного впливу економічних 

характеристик: рівень доходів і рід занять. Проте перші інтерв’ю 

підтвердили, що існують додаткові характеристики, які впливають на місце 

особи у соціальній ієрархії. Так, деякі лікарі могли опинитися на різних 

рівнях ієрархії. Крім того, нижче могли опинитися ті, хто вважалися 

спеціалістами вищого рівня. Аналогічною була ситуація із священиками, 

банкірами, головами корпорацій (усі вони мали різний соціальний статус) та 

схожою – з рівнем багатства (воно не гарантувало високої статусної позиції). 

Дослідниками зроблено висновок, що існують додаткові фактори впливу на 

соціальний статус особи.  

Для виявлення додаткових факторів, що впливають на соціальний 

статус особи досліджено особливості поведінки та цінностей – стилю життя. 

Отже, якщо освіта людини, її професія, добробут, дохід, сім’я, близькі друзі, 

клуби та товариства, в яких вона перебувала, а також її манери, мова та 

поведінка у суспільстві були відомі, то жителі міста з легкістю точно 
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визначали її статус. Якщо ж було відомо тільки те, з якої родини, компанії 

або товариства індивід, то, на думку більшості респондентів, він належав до 

тієї самої соціальної позиції, що і його оточення. Проте такий результат для 

формування конкретного інструментарію вимірювання соціального статусу є 

нечітким, оскільки ці фактори не можуть бути застосовані для локальних 

досліджень конкретних спільнот. За відсутності даних про манери, поведінку 

на людях тощо визначення соціального статусу може бути зведено до 

належності індивіда до певного товариства. При подальшому дослідженні 

така належність до товариства була конкретизована: виявлено закономірність 

у виокремленні додаткової статусної характеристики – належності до 

певного географічного сусідства.  

У своїх дослідженнях Л. Уорнер приходить до висновку, що існує 6 

соціальних класів: вищий-вищий, нижчий вищий, вищий середній, нижчий 

середній, вищий нижчий, нижчий-нижчий. У всіх двоскладових словах 

перше слово позначає страту (прошарок), а друге – клас, до якого даний 

прошарок належить. До такого висновку його приводить спочатку роль 

фактору походження (родоводу): залежно від впливовості родини, з якої 

походить індивід, часу її проживання в одній спільноті, рівнів доходу 

протягом декількох поколінь, тобто відсутності різкої соціальної мобільності 

в межах одного покоління, особа може бути віднесена до вищого або 

нижчого підкласу у межах свого класу. Пізніше на користь 6-ланкової 

системи почали свідчити й інші фактори: належність до певних організацій і 

району проживання.  

Розглянемо докладніше класову схему, запропоновану Л. Уорнером 

[Warner, 1957]:  

1. Вищий-вищий клас – так звані “старі сім’ї”. Вони складалися з 

процвітаючих бізнесменів і тих, кого називали професіоналами. Проживали 

вони в привілейованих частинах міста.  

2. Нижчий вищий клас за рівнем матеріального добробуту не 

поступався вищому-вищому класу, але до нього не належали “старі сім’ї”.  
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3. Вищий середній клас – власники та професіонали, які володіли 

меншим матеріальним достатком, порівняно з вихідцями з двох верхніх 

класів, але вони брали активну участь у громадському житті міста та 

проживали в упорядкованих районах.  

4. Нижчий середній клас становили нижчі службовці та кваліфіковані 

робітники.  

5. Вищий нижчий клас – малокваліфіковані робітники, які працюють на 

місцевих фабриках і живуть у відносному достатку.  

6. Нижчий-нижчий клас становили ті, кого звично називати 

“соціальним дном”. Це мешканці підвалів, горищ, нетрів та інших 

малопридатних для життя місць. Вони постійно відчували комплекс 

неповноцінності внаслідок безпросвітної бідності та постійних принижень. 

Отже, було вироблено чіткий інструмент визначення соціального 

статусу особи. Він отримав назву оцінка приналежності або ЕР (Evaluated 

Participation) та являє собою метод дослідження класової приналежності. Він 

містить такі елементи:  

1. Шкала відповідності угодам (Rating by Matched Agreements): 

а) визначення думки групи інформаторів відповідно до номерів і назв класів, 

визнаних у суспільстві; б) надання класового статусу реальній особі в рамках 

цього суспільства.  

2. Шкала за символічним розташуванням (Rating by Symbolic 

Placement) – індивіду надається класова позиція за символічними оцінками, 

зробленими щодо них інформаторами: а) структурно-родинні, соціальні або 

групові судження; б) регіональні або зональні судження; в) особливі 

характеристики, зневажливі фрази або фрази панегіристів.  

3. Шкала за статусною репутацією (Rating by Status Reputation) – 

приписує статус відповідно до доброчесності репутації індивіда в уяві 

інформаторів, що залежить від привабливості діяльності або володіння 

певними рисами, які визначають класову приналежність.  
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4. Шкала порівняння (Rating by Comparison) – індивіди розподіляються 

за допомогою суджень інформаторів, що є за своїм класовим статусом 

вищими, рівними або нижчими відносно певної особи, статус якої уже 

визначений.  

5. Шкала простого віднесення до класу (Rating by Simple Assignment to 

a Class) – класова позиція визначається простим судженням інформатора 

щодо класової позиції.  

6. Шкала інституціональної приналежності (Rating by Institutional 

Membership) – класова позиція приписується інформантом за допомогою 

характеристики приналежності індивіда до певних груп, церков або 

асоціацій.  

Згодом названі компоненти були трансформовані у 

мультикритеріальний індекс статусної характеристики Уорнера. Цей індекс 

було розроблено через те, що використання оцінки приналежності не є 

раціональним у масштабному соціологічному дослідженні, оскільки потребує 

значних людських, фінансових і часових ресурсів.  

Відповідно до дослідження валідності процедури оцінки 

приналежності та індексу статусної характеристики Уорнера на даних 

вибірки міста Джонесвілль, проведеного О. Дунканом та Г. Фаутсом [Pfautz, 

1950], нульовий порядок коефіцієнтів кореляції між усіма ланками оцінки 

приналежності ранжується від 0.78 до 0.91, а у індексі статусної 

характеристики Уорнера досягає 0.97. З огляду на те, що такий високий 

рівень навряд чи може бути збільшений, постає завдання спрощення індексу 

статусної характеристики Уорнера. Це було досягнуто завдяки процесу 

зважування окремих показників індексу статусної характеристики Уорнера 

порівняно із значенням відповідних їм у оцінці приналежності, що були 

знайдені у рівнянні множинної регресії. Показники усувались поки не було 

досягнуто оптимального співвідношення між простотою та прогностичною 

силою. Результатом цих дій став індекс, до якого належали: рід занять, 
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джерело доходу, тип будинку, район проживання. Рівень множинної 

кореляції цих показників та оцінки приналежності досягали 0.972. 

Не ясно, чому досі простіший метод не був використаний, оскільки при 

використанні трьох характеристик, за умови відмови від характеристики 

джерела доходу або району проживання, рівень множинної кореляції 

становить – відповідно, 0.964 та 0.966, що ледь нижче коефіцієнта для 

індексу з чотирма елементами. Крім того, рід занять окремо має коефіцієнт 

кореляції нульового порядку з оцінкою приналежності на рівні 0.91. З точки 

зору чисто наукової прагматичності, використання в індексі характеристики 

роду занять робить індекс стратифікації досить точним для більшості 

практичних цілей. Тобто рід занять несе найбільш вагомий вклад у 

визначення місця індивіда в системі соціальної стратифікації. Це 

підтверджується подальшими дослідженнями у класовому та 

стратифікаційному аналізі. Якщо ж для дослідника важливо підвищити 

рівень коефіцієнту від 0.91 до, скажімо, 0.95, то все ще можливо вивести 

індекс з отриманих даних, який досягне цього рівня та може бути 

використаний для кроскультурного дослідження.  

До складу чотирифакторного індексу статусної характеристики 

Уорнера належать дві компоненти, значення яких може бути генералізоване: 

це рід заняття та джерело доходу. Щодо джерела доходу, то цей 

стратифікуючий показник розповсюджується на усе американське 

суспільство, багато посилань можна знайти у дослідженнях, які були 

зроблені раніше [Pfautz, 1950]. Результати досліджень у цій сфері свідчать 

про величезний рівень узгодженості престижу залежно від показника роду 

занять, не залежно від регіону або розміру спільноти. Інші два компоненти 

індексу статусної характеристики Уорнера (район проживання та стан 

помешкання) виражені термінами локальної спільноти, що може знижувати 

їх порівняльний потенціал у кроскультурних дослідженнях. 

О. Дункан та Г. Фаутс зазначають, що основні принципи вартості 

оренди та орендних еквівалентів є стабільними та надійними індексами для 
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характеристик якості помешкання та сусідства (мікрорайону). 

Підтвердженням даної тези є рівень кореляції між індексом (на основі роду 

занять, джерела доходу та орендної ціни) з оцінкою приналежності на рівні 

0.95. Така заміна показників району проживання та стану помешкання на 

показник вартості оренди може допомогти при універсалізації індексу та 

застосуванні його у порівняльних дослідженнях великих суспільних груп. 

Проте вартість оренди також не є універсальною характеристикою. Вона, як і 

характеристика “район проживання”, потребує локалізації експертами на 

місцях.  

Результати масштабного дослідження Уорнера відкривають перед нами 

більші можливості у сфері дослідження стратифікації, як у локальному 

суспільстві, так і у масових національних дослідженнях. У результаті 

перевірки валідності індексу статусної характеристики Уорнера було 

виявлено, що шкала престижу роду занять у поєднанні з характеристиками 

ренти (район проживання та стан помешкання) є адекватною заміною 

працеємного та матеріально дорожчого підходу репутаційного дослідження 

стратифікації. В той час як позиції класу існують в місцевому співтоваристві, 

вони є локальними виразами детермінант у масовому суспільстві. Водночас 

це не передбачає, що диференціація класів базується тільки на економічному 

рівні. Професійна шкала на основі престижу дозволяє розглянути нерівність 

не тільки з точки зору фінансової винагороди. Щодо отриманих кореляцій ми 

повинні зробити висновок: наскільки втрачається точність аналізу при 

використанні спрощеного методу аналізу індексу статусної характеристики 

Уорнера порівняно з оригінальною оцінкою приналежності. З огляду на 

отримані та зазначені рівні кореляцій, індекс статусної характеристики 

Уорнера може бути використаний в аналізі структури як локальних спільнот, 

так і масових досліджень суспільства за умови проходження процедури 

адаптації. 

Індекс статусної характеристики Уорнера хоча і мав розповсюдження в 

середині ХХ ст. в Америці, нині майже не використовується. Це пов’язано, з 
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одного боку, з локальним характером індексу. Індекс статусної 

характеристики Уорнера може бути умовно розділений на два об’єктивні 

фактори (“джерело прибутку” та “рід занять”) і два суб’єктивних фактори 

(“район проживання” та “стан помешкання”), які стосуються категорії 

“престиж”. Два останні фактори мають локальний характер і потребують від 

дослідника роботи з експертами на місцях, які наповнювали б задані 

категорії престижності індикаторами району проживання у конкретному 

населеному пункті. Через таку ресурсоємну методологію індекс поступово 

втратив свою популярність і на даний момент дослідник, який має за мету 

звернутися до ідей Л. Уорнера стикається з другою проблемою – 

невідповідність методу сучасним реаліям, тобто застарілість інструментарію.  

З проблеми застарілості інструментарію постає завдання модифікації 

індексу та подальшої валідизації в умовах сучасного емпіричного 

дослідження стратифікації українського суспільства, а також розробки 

локальних індикаторів для категорій “район проживання” та “стан 

помешкання” [Ковальська, 2017b]. Для досягнення цього першого етапу 

пропонується провести опитування експертів у сфері дослідження 

стратифікації українського суспільства та валідизації інструментарію. 

Виходячи з описаної вище особливості процедури локалізації індексу 

до умов на місцях пропонуємо провести адаптацію показника «Район 

проживання», на основі думки експерту з питань нерухомості у м. Києві.  

3.2.  Процедура локалізації характеристики «Район проживання»  

 

Однією із важливих особливостей Індексу статусної характеристики є 

його орієнтація на аналіз локальних спільнот, тобто окремих населених 

пунктів. Це пов’язано із наявністю в ньому характеристик: “район 

проживання” та “тип помешкання”. При цьому характеристика “тип 

помешкання” може використовуватися як універсальний показник для 

національних досліджень разом із характеристиками: “рід занять” та 
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“джерело доходу”, адже включає в себе універсальну типологізацію 

помешкання в країні. Але перед цим обидві характеристики (“район 

проживання” та “тип помешкання”) повинні проходити процедуру 

локалізації. 

Таблиця 3.1 

Тип помешкання та район проживання 

Стан 

помешкання 
Район проживання 

Категорія Бал Категорія Бал 

Прекрасний 1 
Дуже престижний (історичний центр, приватні 

будинки у місті)  
1 

Дуже 

хороший  
2 

Престижний (центральні райони, приватні будинки у 

передмісті)  
2 

Хороший  3 
Вище за середній: усі райони, але будинки та прилегла 

територія в хорошому стані 
3 

Середній  4 
Середній: житлові райони, будинки в нормальному 

стані без явних недоліків  
4 

Задовільний 5 Нижче за середній: віддалені райони 5 

Поганий 6 
Низький рівень престижу: статус району наближається 

до нетрів 
6 

Дуже 

поганий 
7 Дуже низький: нетрі 7 

 

В оригінальному дослідженні, проведеному У.Л.Уорнером у 1930-

1940-х роках ХХ ст. в невеликому американському місті характеристики 

“район проживання” та “тип помешкання” розкривались за допомогою 

категорій, що наведені у таблиці (див. табл. 3.1).  

Згідно процедури локалізації Індексу статусної характеристики, 

визначеною У. Л. Уорнером, дві з чотирьох характеристик, що входять до 

складу індексу: “район проживання” та “тип помешкання” – потребують 

локалізації за допомогою консультацій із експертами у сфері нерухомості на 

місцях та наповненні авторських категорій локальним змістом [Warner, 

1957]. 

В якості експерта-аналітика у сфері нерухомості було обрано 

приватного ріелтора з 15-річним стажем роботи у сфері комерційної 



101 
 

нерухомості м. Києва, Соколовську О.Є. Перед експертом було поставлено 

наступну задачу: у заданій шкалі престижності помешкання від «дуже 

престижний» до «низький рівень престижу», що представлені у таблиці, 

надати кожній категорії розгорнуту характеристику у довільній формі. Тобто, 

вказувати можна будь-які характеристики: назви мікрорайонів або вулиць, їх 

частин, особливості будинків, назви житлових комплексів тощо. За 

результатом експертної оцінки було отримано наступну дані (Додаток Д).  

Окремо експертом було наголошено на використанні «Класифікації 

житлових багатоквартирних будинків Києва. Проекти будинків» від 2004 

року [domik.ua], виконаної аналітиками порталу нерухомості domik.ua як 

основи для подальшого визначення типу будинку.  

На основі оцінки експерта у сфері нерухомості було виділено наступні 

критерії престижності помешкання: 

1. Географічне розташування (адміністративний район, частина 

адміністративного району, вулиця, віддаленість від кордонів міста); 

2. Наявність інфраструктури (віддаленість станцій метрополітену, 

транспортні розв’язки); 

3. Тип помешкання (період будівництва, у випадку новобудов – їх клас, 

стан ремонту, кількість квадратних метрів, наявність 

централізованого водопостачання та каналізації, відносини володіння 

(комунальне помешкання, гуртожитки і т.д.) 

 

3.3. Результати експертного опитування 

 

Експерт – висококваліфікований фахівець в певній галузі діяльності, 

що володіє технологіями проведення експертиз та відповідною нормативно-

правовою базою та бере участь у проведенні експертиз [Толстих, 2003]. 

Основним критерієм відбору експертів є їх компетентність. Крім цієї якості 

також враховуються креативність, ставлення до експертизи, ступінь 

аналітичності, широта мислення та ін. Основними етапами експертного 
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опитування є розробка концептуальної схеми та програми, постановка 

завдання, забезпечення експертів необхідною первинною та додатковою 

інформацією, одержання оцінок, їх узгодження при необхідності отримання 

групового рішення, обробка результатів [Толстих, 2003]. 

При обробці даних експертного опитування статистична обробка не є 

єдиною процедурою, а усереднені оцінки не відіграють роль визначальних. 

Оскільки експертне опитування застосовується для вирішення нетипових 

завдань, найбільш раціональне рішення може знаходитися осторонь 

усередненого розподілу. Тому при аналізі даних експертного опитування 

необхідний розгляд індивідуальних пропозицій та відповідей експертів.  

В даному дослідження метод експертного опитування 

використовується в межах визначення змістовної валідності. Відповідно до 

висновків, зроблених у другому розділі, на основі статті [Никитина, 2009a]. 

Наступним кроком адаптації індексу статусної характеристики Уорнера 

стало експертне опитування соціологів-експертів у галузі дослідження 

соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Також метод 

експертного опитування використовується в межах визначення змістовної 

валідності індексу статусної характеристики Уорнера в рамках процедури 

валідизації індексу.  

Експертне опитування проводилось методом глибинного інтерв’ю за 

розробленим ґайдом (Додаток А) у два етапи: перша хвиля інтерв’ю 

проводилась за початковим ґайдом, експертами виступали фахівці зі 

стратифікації українського суспільства; у другій хвилі запитання ґайду були 

змінені, згідно висновків після першої хвилі інтерв’ю, а експерти обирались 

методом “снігової кулі” за вказівкою експертів першої хвилі, і кожному 

наступному експерту пропонувалось порадити експертів з даної теми. 

Вибірка набиралась до тих пір, поки не було досягнуто усіх запропонованих 

експертів і кожен наступний експерт не називав нових. 

Гайд експертного опитування містив картку експерта, де було подано 

стислу характеристику індексу статусної характеристики Уорнера, 
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включаючи: історію створення, досвід застосування, характеристики, що 

входили в оригінальний індекс, формулу розрахунку з уточненням ваги 

кожної характеристики. Окремо експертам було надано результати 

наповнення категорій престижності помешкання, надані експертом з 

нерухомості. Гайд першої хвилі містив запитання про загальні перспективи 

адаптації, валідизації та подальших перспектив використання індексу 

статусної характеристики Уорнера в дослідженні соціальної стратифікації 

сучасного українського суспільства та окремі запитання, щодо адаптації 

кожної характеристики індексу, також експертам пропонувалось оцінити 

результати наповнення категорій престижності помешкання, надані 

експертом з нерухомості з метою виявлення якості отриманої оцінки. Гайд 

другої хвилі відрізнявся набором запитань про характеристики, що входять 

до індексу: зокрема, згідно думки експертів першої хвилі характеристика “рід 

заняття” повинна бути замінена класифікатором професій ISCO, а 

характеристика «джерело прибутку» повинна бути замінена характеристикою 

“рівень доходу”, тому було вирішеного запитувати про згоду або заперечення 

даної стратегії побудови адаптованого індексу. 

У першій хвилі за початковим ґайдом було опитано наступних 

експертів (див. табл. 3.2): 

У другій хвилі з ґайдом виправленим, відносно проміжних висновків з 

перших чотирьох інтерв’ю було опитано наступних експертів (див. табл. 3.3): 
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Таблиця 3.2 

Експерти першої хвилі експертного опитування 

Експерт Посада, вчене 

звання, сфера 

діяльності 

Дата 

інтерв’ю 

Хрономет-

раж 

Запропоновані 

експерти 

1. Макеєв 

Сергій 

Олексійович 

завідувач відділу 

соціальних структур 

Інститут соціології 

Національної 

академії наук 

України, доктор 

соціологічних наук, 

професор 

30.05.17 00:47:56 

 

Анна 

Домаранська, 

Олена Симончук  

 

2. Домаранська 

Анна 

Олександрівна 

кандидат 

соціологічних наук, 

провідний соціолог, 

дисертаційне 

дослідження тема: 

«Методологія і 

методика побудови 

стратифікованих 

класифікацій» 

30.05.17 

 

01:01:32 Олена Симончук 

3. Куценко 

Ольга 

Дмитрівна 

доктор 

соціологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри 

«Соціальних 

структур та 

соціальних 

відносин» КНУ ім. Т. 

Шевченка 

02.06.17 00:37:50 Анна 

Домаранська, 

Світлана 

Оксамитна 

4. Симончук 

Олена 

Володимирівна 

кандидат 

соціологічних наук, 

співробітник відділу 

відділ соціальних 

структур Інститут 

соціології 

Національної 

академії наук 

України 

06.06.17 00:36:02 Сергій 

Дембіцький, 

Світлана 

Оксамитна, Анна 

Домаранська, 

Тетяна Нікітіна 

 

http://i-soc.com.ua/ukr/makeev.php
http://i-soc.com.ua/ukr/makeev.php
http://i-soc.com.ua/ukr/makeev.php
http://i-soc.com.ua/ukr/domaranskaya.php
http://i-soc.com.ua/ukr/domaranskaya.php
http://i-soc.com.ua/ukr/domaranskaya.php
http://i-soc.com.ua/ukr/simonchuk.php
http://i-soc.com.ua/ukr/simonchuk.php
http://i-soc.com.ua/ukr/simonchuk.php
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Таблиця 3.3 

Експерти другої хвилі експертного опитування 

Експерт Посада, вчене 

звання, сфера 

діяльності 

Дата 

інтерв’ю 

Хронометраж Запропонова

ні експерти 

5. Дембіцький 

Сергій 

Сергійович 

кандидат 

соціологічних 

наук, науковий 

співробітник 

відділу методології 

та методів 

соціології 

Інституту 

соціології НАН 

України 

20.06.17 00:45:41 Олена 

Симончук 

6. Оксамитна 

Світлана 

Миколаївна 

доктор 

соціологічних 

наук, доцент, 

Декан факультету 

соціальних наук і 

соціальних 

технологій 

(ФСНСТ) 

20.06.17 00:41:13 - 

7. Нікітіна 

Тетяна 

Євгеніївна 

кандидат 

соціологічних 

наук, провідний 

соціолог відділу 

історії, теорії та 

методології 

соціології 

Інституту 

соціології НАН 

України 

12.07.17 00:40:06 Середа 

Олексій 

Сергійович  

8. Середа 

Олексій 

Сергійович  

 

Асистент кафедри 

методології та 

методів 

соціологічних 

досліджень КНУ 

ім. Т. Шевченка 

23.07.17 1:12:11 -  

 

Оцінивши думки експертів та проаналізувавши їх зроблено наступні 

висновки (в дужках зазначено номер інтерв’ю з експертом, який висловився в 

підтримку зазначеного висновку):  

http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
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1. Індекс Статусної Характеристики Уорнера не може використовуватись в 

оригінальному вигляді для вимірювання позиції індивіда в системі 

стратифікації в сучасному емпіричному дослідженні в Україні. На 

думку експертів (1,2,3,4,5,6,7) змін потребують характеристики: “рід 

заняття” (2,3,4,5,6,7) та “джерело доходів”(2,3,4,5,6) – обидві 

характеристики не є чутливими до сучасного стану суспільства. Індекс 

потребує подальшої адаптації та підбору альтернативних характеристик, 

що є актуальними та апробовані в сучасних емпіричних дослідженнях 

українського суспільства. 

2. Індекс Статусної Характеристики Уорнера може використовуватися 

лише для локальних спільнот (1,2,3,4,5,6,7,8), при цьому характеристика 

“район проживання” повинна розроблятися для кожного населеного 

пункту локальний експертом. 

3. Характеристику “Рід занять” пропонується замінити кодифікатором 

ISCO (2,3,4,5,6,7,8). Кодифікатор професій ISCO або “золота змінна” – 

найбільш розповсюджений на даний момент метод визначення роду 

заняття респондента.  

4. Характеристика “джерело прибутку” потребує заміни через те, що 

категорій, що закладає Л. Уорнер, будуть мало наповненими (3,4,5,6), 

що підтверджує цитата О. Симончук: “Практично немає людей з 

успадкованим статком, ця категорія буде статистично непомітна, 

зароблений статок – теж, відсотки від вкладів – не працює, крім того 

зарплата помісячна та зарплата погодинна – єдині, що будуть 

працювати, приватна допомога – буде працювати для студентів та дітей, 

соціальна допомога від держави – пенсіонери.” На думку експертів, 

доречним буде заміна даної характеристики характеристикою “Рівень 

прибутку” (1,2,3,4,5,6,7,8). Додатковим підтвердженням на користь 

заміни характеристики “джерело прибутку” характеристикою “рівень 

прибутку” стане аналіз даних масивів Моніторингу ІС НАНУ та 

Європейського Соціального Дослідження (1,2,3,4,5,6,7,8). 
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5. Характеристика “район проживання”, категорії престижності в якій 

були раніше наповнені експертом в сфері нерухомості, а в подальшому 

результати оцінені експертами – експерти загалом погодились із 

наповненням категорій престижності (1,2,3,4,6), оцінка експерта з 

нерухомості повинна бути використана для подальшої розробки 

критеріїв престижності районів (1,2,3,4,5,7,8). Також характеристика 

“район проживання” повинна виокремлювати дві окремі категорії: 

“географічно-адміністративне розташування” та “тип будинку” в 

залежності від року будівлі та додаткових характеристик, оскільки 

остання характеристика виокремлена експертом з нерухомості як 

окрема, що не залежить від конкретного географічного або 

адміністративного розташування (7,8).  

6. Для характеристики “тип помешкання” потрібно розробити конкретні 

критерії. Такими критеріями експерти назвали: кількість квадратних 

метрів помешкання на особу, давність останнього ремонту помешкання 

та наявність побутової техніки (1,2,3,4,5,7,8).  

7. Результатом опитування думки експертів стане запропонована 

концептуальна схема характеристик, що визначають положення індивіда 

в системі соціальної стратифікації українського суспільства (8), що в 

подальшому складатиме Адаптований Індекс Статусної Характеристики 

Уорнера. 

8. Вага кожної характеристики Адаптованого Індексу Статусної 

Характеристики Уорнера визначатиметься за допомогою опитування 

експертів зі стратифікації українського суспільства (7,8). 

9. Процедура валідизації включатиме наступні кроки: 1. Теоретична 

валідизація - показати пізнавальні можливості інструменту на основі 

оригінальної роботи Л. Уорнера, перевірок валідності Дункана та місця 

теорії Уорнера в загальній теорії стратифікації; 2. Конструктна 

валідизація – провести дослідження на репрезентативній для м. Києва 

вибірці, перевіряючи зв’язок вимірювальної характеристики із 
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факторами, які теоретично повинні бути пов’язані, в даному випадку, 

наприклад, освітою; 3. Критеріальна валідизація - провести дослідження 

на двох вибірках, респонденти в яких будуть суттєво відрізнятися за 

однією з вимірювальних характеристик та порівняти результат (5).  

 

Виходячи із наведених вище результатів експертного опитування на 

підставі узагальнення думки більшості експертів – пропонується внести 

наступні зміни до характеристик, що входять до оригінального індексу 

статусної характеристики Уорнера: 1) Характеристику “Рід занять” 

вимірювати на основі методики кодифікатору ISCO; 2) Характеристику 

“Джерело доходу” замінити на “Рівень доходу” і вимірювати через сукупний 

сімейний дохід на одну особу на місяць у грн.; 3) Характеристику “Район 

проживання” вимірювати через поєднання географічного розташування 

помешкання, наявності інфраструктури навколо помешкання та типу 

будинку; 4) Характеристику “Тип помешкання” вимірювати через поєднання 

показника кількості м2 на одну проживаючу особу у помешканні, року 

останнього ремонтування приміщення, наявності речей довготривалого 

вжитку та санітарних вузлів. Тобто кардинальних змін зазнає лише 

характеристика “Джерело доходу”, яка замінена на “Рівень доходу”, через 

визначення першої як такої, що не є чутливою до умов сучасного 

українського суспільства. Характеристика “Рід занять” була модернізована 

через застарілість типології, що пропонувалась в оригінальному індексі, 

замість неї використовується універсальний кодифікатор ISCO. 

Характеристики “Район проживання” та “Тип помешкання” У.Л. Уорнер 

[Warner, 1957] пропонує локалізувати для кожного суспільства, тому ці 

характеристики пройшли процедуру локалізації, яка була схвалена 

експертами. В результаті отримана наступна концептуальна схема 

адаптованого індексу статусної характеристики Уорнера: 

1. Характеристика “Рід занять” (вимірюється за допомогою 

кодифікатору ISCO, включаючи данні про тип зайнятості, наявність 
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підлеглих, сферу діяльності, посаду, необхідний рівень кваліфікації 

для виконання роботи, рівень освіти); 

2. Характеристика “Рівень доходу”:  

А) Рівень доходу (сукупний сімейний дохід на одну особу на 

місяць у грн.); 

Б) Джерело доходу (надходження від усіх робіт, чистий дохід 

від бізнесу, ферми або ренти, пенсії, дивіденди, соціальні 

виплати та будь-які інші доходи); 

3. Характеристика “Район проживання”: 

А) географічне розташування (адміністративний район, частина 

адміністративного району, вулиця, віддаленість від кордонів 

міста – визначається за адресою або поштовим індексом, або 

номером виборчої дільниці); 

Б) наявність інфраструктури (віддаленість станцій 

метрополітену, транспортні розв’язки); 

В) тип будинку (дореволюційний до 1917 р. будівництва, 

сталінський період 20-50 рр. ХХ ст., панельні будинки до 1991 

р., цегляні будинки до 1991 р., новобудови з 1991 р. (вказується 

клас: економ, комфорт, бізнес, преміум), приватний будинок (рік 

будівництва), гуртожитки, тимчасове помешкання (бараки, 

казарми тощо).  

4. Характеристика “Тип помешкання”:  

А) кількість м2 на одну проживаючу особу; 

Б) рік останнього ремонтування приміщення; 

В) наявність речей довготривалого вжитку: холодильник, 

телевізор, ПК, пилосос, пральна машина, посудомийна машина, 

водонагрівач, кондиціонер тощо. 

Г) наявність санітарних вузлів. 

В оригінальному індексі статусної характеристики Уорнера, 

У.Л.Уорнер пропонував наступну формулу розрахунку:  
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ISC = (показник “рід занять”) · 4 + (показник “джерело прибутку”) · 3 + 

+ (показник “стан помешкання”) · 3 + (показник “район проживання”) · 2 

Отже, показники відносної ваги характеристик такі: рід занять (х4), 

джерело прибутку (х3), тип будинку (х3), район проживання (х2). Як було 

зазначено у висновках експертного опитування – процедура адаптації індексу 

статусної характеристики Уорнера передбачає додаткове опитування 

експертів. Вага кожної характеристики Адаптованого Індексу Статусної 

Характеристики Уорнера визначатиметься за допомогою он-лайн опитування 

на базі платформи LimeSurvey експертів зі стратифікації українського 

суспільства. Анкета (Додаток Б) містить два запитання, з яких одне 

обов’язкове. В обов’язковому запитанні експерту пропонується висловити 

свою думку, щодо значущості зазначених факторів для визначення позиції 

індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного українського 

суспільства. Для цього пропонується вказати відсоток значущості для кожної 

характеристики від загального показника Індексу. При цьому експерту 

пропонується оцінити чотири характеристики із концептуальної схеми 

Адаптованого Індексу Статусної Характеристики Уорнера. У другому 

запитанні експертам пропонується зазначити ім’я експертів, сфера діяльності 

яких також пов’язана із дослідженням соціальної стратифікації українського 

суспільства. Початковий список експертів складається із експертів, що були 

опитані в рамках експертного опитування раніше, методом “снігової кулі” до 

опитування долучаються нові експерти. Стенограмиии опитування 

представленіі у Додатку Г, 

Загалом було опитано 12 експертів. Середнім відсотком значущості від 

загального показника Індексу експертами було визначено: для показника “рід 

занять” – 38%, для показника “рівень доходу” – 33%, для показника “район 

проживання” – 16%, для показника “тип помешкання” – 13%. Розрахувавши 

пропорційне співвідношення показників маємо наступну формулу:  
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Адаптований індекс статусної характеристики Уорнера = 

(показник “рід занять”) · 2,9 + (показник “рівень доходу”) · 2,5 + 

(показник “район проживання”) · 1,2 + (показник “стан помешкання”)  

 

3.4. Адаптація Індексу Уорнера до умов сучасного емпіричного 

дослідження в Україні 

 

З огляду на історико-культурну невідповідність теоретичних положень 

У. Уорнера, які були розроблені в умовах американського суспільства 40-50 

років 20 століття, нами було прийнято рішення про адаптацію схеми і індексу 

У. Уорнера до умов сучасного українського суспільства. 

З метою аналізу змістовної валідності індексу було проведене 

експертне опитування серед фахівців у сфері дослідження стратифікації 

сучасного українського суспільства. Опитування проводилося в два етапи: 

якісне дослідження методом глибинного інтерв'ю (n = 8) і кількісне 

дослідження методом он-лайн анкетування (n = 13). На першому етапі 

більшість експертів вказали на слабкий диференціюючий потенціал 

характеристики «джерело доходу» в контексті вивчення українського 

суспільства. Тому ними було запропоновано замінити її на таку 

характеристику як «рівень доходу», яка є загальноприйнятим фактором 

нерівності. Виходячи з цього, в якості ключових показників з точки зору 

розташування індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного 

українського суспільства експертами були визначені "рід занять" і "рівень 

доходу" [Ковальська, 2018]. В рамках другого етапу дослідження експертами 

було присвоєно наступні коефіцієнти (ваги) характеристикам ІСХ Уорнера: 

Адаптований ИСХ Уорнера = «рід занять» * 2,9 +  «рівень доходу» * 

2,5 +  «район проживання» * 1,2 + «стан житла» * 1. 

З огляду на необхідність заміни двох зазначених характеристик ми 

звернулися до класової схемою У. Томпсона і Дж. Хікея [Thompson, 2016]. 

По-перше, двома ключовими характеристиками, які покладені в її основу є 
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саме рівень доходу і рід занять. По-друге, в основу її побудови покладено 

актуальні дані про доходи і рід зайнятості. По-третє, дана схема демонструє 

високу ступінь структурної відповідності зі схемою соціальної стратифікації 

У. Уорнера. 

Рівень доходу. Складнощі операціоналізації фактора матеріального 

добробуту в суспільстві, що трансформується, вказують на необхідність 

звернення до самооцінки фінансового стану і ряду інших опосередкованих 

характеристик [Тихонова, 2014]. Однак, в капіталістичних суспільствах 

існують приклади чіткої класової структури, побудованої на основі 

характеристики доходу індивіда. Звернемося до класової схеми У. Томпсона і 

Дж. Хікея, сформульованої на основі даних US Census Bureau. У цій моделі 

верхній клас (3% населення) ділиться на верхній-верхній клас (1% населення 

США, з доходом від сотні мільйонів до мільярдів доларів США в рік) і 

нижній-верхній клас (2%, з доходом від мільйона доларів США та більше в 

рік). Середній клас (40%) ділиться на верхній-середній клас (14%, з доходом 

від 76 000 доларів США і більше на рік) і нижній-середній клас (26%, з 

доходом від 46 000 до 75 000 доларів США в рік). Робочий клас (30%) з 

доходом 19 000 до 45 000 доларів США в рік. Нижній клас (27%) ділиться на 

працюючих бідних (13%, з доходом 9000 до 18 000 доларів США в рік) і 

андеркласс (14%, з доходом менше 9000 доларів США на рік). 

Для формування відповідних діапазонів в Україні була використана 

процедура зіставлення заробітних плат на основі обмінних курсів за 

паритетом купівельної спроможності (далі – ППС) з використанням 

екстраполяції Світового Банку. ППС України в 2017 р дорівнює 6,62 

[Населення Росії в 2018 році]. Таким чином для отримання границь доходів в 

Україні, які можна зіставити з границями класів схеми У. Томпсона і 

Дж. Хікея, необхідно дані US Census Bureau поділити на 6,62, тобто на 

показник ППС України. Також ми пропонуємо розглядати відповідні 

результати не за рік, а за місяць. Для цього їх необхідно розділити ще на 12. 
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У такому вигляді стратифікаційний фактор «рівень доходу» може бути 

використаний за адаптованою до української дійсності схемою соціальної 

стратифікації Л. Уорнера. Він (фактор) не тільки дозволить стратифікувати 

респондентів відповідно до їх доходів, а й зіставити структури доходів 

жителів України і США. 

Рід занять. В класової схемою У. Томпсона і Дж. Хікея дана 

характеристика описується наступним чином: вищий-вищий клас володіє 

величезним накопиченим багатством і значним контролем над корпораціями 

і політичними інститутами, а їхні привілеї зазвичай успадковані; нижній-

вищий клас складається з корпоративної еліти і високооплачуваних 

акціонерів; верхній-середній клас складається з високоосвічених найманих 

професіоналів; нижній-середній клас, як правило, вважається що складається 

з людей на керівних посадах середнього рівня або професіоналів; робітничий 

клас зазвичай відноситься до тих, хто виконує низькорівневу роботу з 

обслуговування, нижній клас складається з найпростіших професій і 

безробітних. 

Ми вважаємо, що дана модель має можливості для адаптації 

стратификуючого фактору «рід зайнятості». 

З метою приведення структури класової схеми У. Томпсона і Дж. Хікея 

відповідно до структури схеми стратифікації У.Уорнера ми вважаємо за 

необхідне об'єднати «нижній» і «андеркласс» в «нижній-нижній клас», і 

прирівняти «робітничий клас» з «верхнім-нижнім класом». У підсумку 

адаптована схема стратифікації У.Уорнера за першими двома показниками 

матиме такий вигляд (див. табл.3.4). 

Слід підкреслити, що характеристики доходу і роду зайнятості є 

ключовими у визначенні класу респондента. У свою чергу характеристики 

району проживання і стану житла на думку експертів є уточнюючі 

показники, що забезпечують більшу чутливість інструменту виміру. З огляду 

на те, що вони є «вкладеними» показниками загальної характеристики 

престижності житла, ми розглядаємо їх спільно з ключовими. 
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Таблиця 3.4 

Адаптована схема стратифікації У.Уорнера 

Клас Характеристика 

доходу (долл. 

США на місяць) 

Характеристика роду зайнятості 

Вищий-

вищий 
від 1 000 000 

Представники економічних еліт; 

законодавці, вищі державні службовці, 

керівники і власники 

Нижчий-

вищий 

Від 12 500 до 

1 000 000 

Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, власники і професіонали вищого 

рівня 

Вищий-

середній 
від 1000 до 12 500 

Керівники, власники і професіонали 

Нижчий-

середній 
від 500 до 1000  

Керівники, власники, професіонали, фахівці 

та службовці 

Вищий-

нижчий 
від 115 до 500 

Фахівці і службовці, працівники сфери 

торгівлі та сфери послуг, кваліфіковані і 

малокваліфіковані працівники 

Нижчий-

нижчий  
до 115  

Найпростіші професії і безробітні 

 

Район проживання і стан житла. В оригінальному ІСХ Уорнера 

категорії характеристик «район проживання» і «стан житла» запропоновано 

формулювати на основі процедури локалізації для кожного окремо взятого 

населеного пункту [Warner, 1957]. Процедура локалізації передбачає 

консультації з експертами в сфері нерухомості або урбаністами з метою 

наповнення запропонованих Л. Уорнером категорій престижності 

конкретними ознаками. Тобто в оригінальному індексі дві характеристики 

(рід зайнятості і джерело доходу, а в нашому випадку - джерело доходу 

замінений на рівень доходу) представляли собою універсальні показники для 

загальнонаціональних вибірок, а дві інші (район проживання і стан житла) 
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носили локальний характер. Такий самий поділ зберігся і у адаптованому 

ІСХ Уорнера, хоча нам вдалося універсалізувати характеристику «стан 

житла», представивши її у вигляді окремого індексу (що докладніше буде 

викладено далі). Таким чином ми отримали три універсальні характеристики 

для українського суспільства і одну характеристику, що вимагає локалізації 

для кожного населеного пункту (регіону). 

З метою складання цілісної методики розрахунку Адаптованого індексу 

статусної характеристики Уорнера наводимо емпіричну інтерпретацію 

чотирьох характеристик, що входять до індексу:  

1. Рід занять 

2. Рівень доходу 

3. Стан помешкання 

4. Район проживання 

 

3.4.1. Адаптація характеристики «Рід занять» 

 

Окремо зазначимо, що в основу шкали «рід занять» покладено 

порядкова шкала, в якій професії, попередньо закодовані за класифікатором 

ISCO 88 відповідно до 9 категорій за рівнем необхідної кваліфікації та 

відповідних компетенцій (див. табл. 3.5).  

Міжнародна стандартна класифікація професій ISCO 88 (International 

Standard Classification of Occupations) – це міжнародний статистичний 

стандарт, розроблений МОП (International Labour Organisation – ILO) з метою 

допомогти країнам поліпшити якість, надійність і порівнюваність їхніх 

статистик зайнятості, а також сприяти розвитку методології порівняльних 

досліджень різного профілю. Він має широку сферу застосування, зокрема, в 

соціології, залежно від мети дослідження, змінну професії можна розглядати 

як основну або фонову в емпіричному аналізі. У першому випадку її 

використовують безпосередньо для вивчення соціально професійного складу 

населення, взаємозв’язку професійних категорій з іншими соціальними 
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змінними. У другому випадку, коли вона виступає фоновою змінною, її 

використовують як альтернативну до інших змінних (наприклад, 

економічних груп або кваліфікаційних категорій) або як обов’язковий 

елемент для конструювання інших змінних (таких як соціальний клас і 

соціоекономічний статус).  

Таблиця 3.5 

Шкала роду занять 

Категорія Бал 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери  1 

Професіонали  1 

Фахівці, спеціалісти 2 

Технічні службовці  3 

Працівники сфери торгівлі та послуг  4 

Кваліфіковані робітники сільського і лісового господарств, 

риборозведення і рибальства  

5 

Кваліфіковані робітники з інструментом  5 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин  

6 

Найпростіші професії  7 

 

На основі 4-значного коду ISCO і додаткової інформації про зайнятість 

респондента конструюються класові схеми Еріксона–Ґолдторпа–Портокареро 

(EGP) і Ґ. Еспін Андерсена, а також Міжнародний соціально економічний 

індекс Г. Ґанзебума ISEI (International Socio Economic Index of Occupational 

Status) і Міжнародна шкала професійного престижу Д. Треймана SIOPS 

(Treiman’s Standard International Occupational Prestige Scale) [Leiulfsrud, 2005; 

Ganzeboom, 1996; Симончук, 2007], а на основі 3 значного коду ISCO 88 

(COM) – розроблений Євростатом єдиний стандарт соціального класу – 

Європейська соціоекономічна класифікація (European Socioeconomic 

Classification – ESeC) [Симончук, 2008]. 

В українських дослідженнях ISCO 88 використовується починаючи з 

2005 року, коли його було впроваджено в проекті ESS, на даний момент 
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класифікатор використовується у моніторингу омнібуса, що проводиться 

Інститутом соціології НАН України. 

Говорячи про концептуальні засади, потрібно відмітити, що ISCO 88 

організовує професії в ієрархічному порядку. Одиницею найнижчого рівня 

класифікації є робота (job), яку визначають як перелік завдань і обов’язків, 

що їх має виконувати одна людина. Роботи згруповано у професії/заняття 

(occupations) відповідно до ступеня однорідності змісту робіт, тобто схожості 

складових їхніх завдань і обов’язків. 

У ISCO професії згруповані в однорідні категорії на основі схожості 

кваліфікації (skill), необхідної для виконання робочих завдань і обов’язків. 

Два виміри поняття “кваліфікація” вирізняють для визначення ISCO груп: 

рівень кваліфікації (skill level), що є характеристикою діапазону і складності 

виконуваних завдань, і спеціалізацію (skill specialisation), що відображає вид 

необхідних знань, використовуваних інструментів і устаткування, 

виробничих процесів, виробленої продукції, наданих послуг тощо. 

Критеріями рівня кваліфікації є рівень освіти/професійної підготовки і досвід 

практичної роботи, які в сукупності утворюють необхідні передумови для 

виконання роботи певної складності. 

Для створення класифікаційної структури ISCO 88 на її найбільш 

агрегованому рівні – розділів (major groups) – розроблено чотири рівні 

кваліфікації [International Standard Classification, 1990]. Їх операціоналізовано 

частково в термінах Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED 97, 

а частково – в термінах професійної формальної підготовки (formal training), 

яку використовують для розвитку кваліфікаційного рівня працівника. 

Кодування об’єктів класифікації в ISCO здійснено за фасетним методом. 

Кодові позначення професій складаються з цифр від 0 до 9. Схема ієрархічної 

структури кодових позначень ISCO 88 складається з чотирьох рівнів 

групування [Симончук, 2008]: 

x 1-значний код — розділ (major group), 

хх 2-значний код — підрозділ (sub major group), 



118 
 

ххх 3-значний код — клас (minor group), 

хххх 4-значний код — підклас (unit group)3. 

Чотири рівні групування в міжнародній версії ISCO 88 складаються з 

10 розділів, 28 підрозділів, 116 класів і 390 підкласів. 

Класифікаційна структура ISCO 88 містить 10 розділів професій. 

Щоправда, 10 й розділ “Збройні сили”, що позначається кодом “0” (куди 

відносять усі види робіт у збройних силах, незалежно від рівня освіти і 

підготовки), рідко використовують в емпіричному аналізі. В емпіричному 

аналізі ця категорія розподіляється серед інших 9, відносно рівня 

кваліфікації. Відповідно до чого і сформована шкали «роду занять» (див. 

табл. 3.6) [Симончук, 2008]. 

Як видно, 1 бал присвоюється як законодавцям, вищим державним 

службовцям, керівникам і менеджерам, так і професіоналам. Ми 

аргументуємо це високою професійною кваліфікацією обох цих груп. 

Близькість рівня підготовки, а також престижності відповідної сфери 

зайнятості, використані також для об'єднання в одну групу кваліфікованих 

працівників сільського та лісового господарств, риборозведення та 

рибальства, а також кваліфікованих працівників з інструментом. 

 

3.4.2. Адаптація характеристики «Рівень доходу» 

 

Що стосується показника «рівень доходу» ми спираємося на критерії 

віднесення до того чи іншого класу, які описані вище. На момент проведення 

емпіричних досліджень в рамках валидизации адаптованого ІСХ курс долара 

США по відношенню до української грн. становив 25 грн. за 1 дол. США. 

Для приведення показника «рівень доходів» за 7-бальною шкалою ми 

пропонуємо розбити верхній-нижчий клас на дві категорії (див. табл. 3.6).  

Ми аргументуємо це даними моніторингу Інституту соціології НАН 

України, отриманими в 2016 році. Так, на питання «Який розмір Вашої 

заробітної плати (стипендії, пенсії) за останній місяць?» Було отримано 
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розподіл відповідей, в якому найбільш представлені респонденти з доходом 

від 1001 до 1500 грн. (23,2%) і від 1501 до 2000 грн. (15,5%). При цьому 

спостереження, що потрапляють в діапазон від 3001 до 8000 грн. складають 

всього 22% (див. табл. 3.7). З огляду на цей факт, ми розділили нижчий-

вищий клас на два практично рівних інтервалу за рівнем доходу. 

Таблиця 3.6 

Шкала рівня доходу 

Рівень доходу (у розрахунку на одну особу в сім’ї) 

Категорія Бал 

від 1 259 000 1 

від 12 500 до 1 258 999 2 

від 950 до 12 499 3 

від 580 до 949 4 

від 345 до 579 5 

від 115 до 344 6 

до 114 7 

 

Таблиця 3.7  

Одновимірний розподіл інтервалів змінної «Який розмір Вашої 

заробітної платні (стипендії, пенсії) за останній місяць?» 
Зарплатня, грн. Частота Відсоток 

до 800 грн. 39 2,2 

801-1000 грн. 83 4,6 

1001-1500 грн. 418 23,2 

1501-2000 грн. 279 15,5 

2001-2500 грн. 149 8,3 

2501-3000 грн. 188 10,4 

3001-4000 грн. 161 8,9 

4001-6000 грн. 131 7,3 

6001-8000 грн. 30 1,7 

більше 8001 грн.  25 1,4 

Всього 1503 83,4 

Пропущені 299 16,6 

Всього 1802 100,0 
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3.4.3. Адаптація характеристики «Стан помешкання» 

 

Щодо емпіричної інтерпретації шкали «стан помешкання» та «району 

проживання», то тут категоріями виступають оригінальні категорії, 

запропонована У.Л. Уорнером [Warner, 1946]. Але зазначені категорії будуть 

кодуватися, відповідно проведеної процедури локалізації.  

Таблиця 3.8 

Шкала стану помешкання та району проживання 

Стан помешкання Район проживання 
Категорія Бал Категорія Бал 

Прекрасний 1 Дуже престижний  1 

Дуже хороший  2 Престижний  2 

Хороший  3 Все вище середнього 3 

Середній  4 Середній  4 

Задовільний 5 Нижче середнього 5 

Поганий 6 Низький рівень престижу 6 

Дуже поганий 7 Дуже низький 7 

 

Для оцінки показника «стан житла» ми розробили спеціальний 

стандартизований індекс (див. табл. 3.9). Він має такі складові: кількість 

квадратних метрів на одного мешканця, рік останнього ремонту, кількість 

санвузлів, наявність і кількість предметів тривалого користування. Категорії, 

що входять в цей індекс були виділені в результаті процедури локалізації, а в 

наслідку їх релевантність була підтверджена в рамках експертного 

опитування. Важливість всіх компонентів індексу була визначена експертами 

в якості однаковою. Отже їх внесок в загальне значення може варіюватися 

від 0,25 до 1,75 (див. табл. 3.9). При цьому підхарактеристика «кількість 

санвузлів» має не рівномірне нарахування балів. Дана особливість пов'язана з 

висновками експерта в сфері нерухомості, який підкреслив вкрай негативний 

вплив на престиж відсутність санітарних вузлів в житловому приміщенні 

(виражено нами максимальним балом – 1,75). Наявність одного санвузла є, 
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скоріше, обов'язковим, не маючи негативного забарвлення, в зв'язку з чим 

було прийнято рішення оцінювати цей показник в 0,5 балів. Для отримання 

підсумкового значення показника «стан житла» необхідно підсумувати 

отримані значення.  

Таблиця 3.9 

Кількість м2 на одну проживаючу особу 

категорія бал 

90 і більше 0,25 

40-89 0,63 

20-39 1 

7-19 1,38 

До 7 1,75 

 

Таблиця 3.10 

Рік останнього внутрішнього ремонту 

категорія бал 

2010 рік і раніше 0,25 

2000-2009 рік  0,75 

1990-1999 рік 1,25 

До 1990 року 1,75 

 

Таблиця 3.11  

Кількість санітарних вузлів 

категорія бал 

2 і більше 0,25 

1 0,5 

0 1,75 
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Таблиця 3.12 

Предмети тривалого користування 

категорія бал 

9 і більше  0,25 

Від 4 до 8 1 

Від 0 до 3 1,75 

 

 

3.4.4.  Адаптація характеристики «Стан помешкання» 

 

Специфікою характеристики «район проживання» і розрахунку 

відповідної шкали стає результат процедури локалізації, завдяки якій було 

виявлено, що дана характеристика включає у себе дві підхарактеристики: 

«Тип будинку» та «район проживання». Наповнення категоріями 

характеристики «Тип будинку» відбувалось на основі «Класифікації 

житлових багатоквартирних будинків Києва. Проекти будинків», що викона 

на основі аналітики порталу нерухомості domik.ua та є найбільш повною із 

існуючих класифікацій житлових будинків в Україні. Розрахунок значення 

даної шкали дещо відрізняється та передбачає складнішу процедуру. 

Виходячи із оцінок, наданих експертом нерухомості, можемо проілюструвати 

значення характеристики «Тип будинку» наступним чином (із розрахунку, 

що характеристика «Тип будинку» має вагу половини від загальної 

характеристики «Район проживання», тобто від 1 до 3,5). 

Отже, лише три категорій: «Новобудова з 1991 р. (клас преміум)», 

«Гуртожиток» та «Тимчасове помешкання (бараки, казарми тощо)» мають 

стандартизовану оцінку, в інших випадках – оцінка залежить від 

географічно-адміністративного району проживання. В такому випадку 

пропонується на етапі проходження процедури валідизації Адаптованого 

індексу статусної характеристики Уорнера визначати значення 



123 
 

характеристик «Тип будинку» та «район проживання» на основі аналітичної 

таблиці процедури локалізації (див. табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Тип будинку 

категорія бал 

«Дореволюційний» до 1917 р. будівництва 1-2,5 (в залежності від району) 

«Сталінський» період будівництва – 20-50 

рр. ХХ ст. 

1-2,5 (в залежності від району) 

Панельні будинок до 1991 р. будівництва 2-3,5 (в залежності від району) 

Цегляні будинок до 1991 р. будівництва 2,5-3 (в залежності від району) 

Новобудова з 1991 р. (клас економ) 2,5-3 (в залежності від району) 

Новобудова з 1991 р. (клас комфорт) 1,5-2,5 (в залежності від району) 

Новобудова з 1991 р. (клас бізнес) 1-1,5 (в залежності від району) 

Новобудова з 1991 р. (клас преміум) 1 

Приватний будинок 1-3,5 (в залежності від району) 

Гуртожиток 3 (в залежності від району) 

Тимчасове помешкання (бараки, казарми 

тощо) 

3,5 (в залежності від району) 

 

 

3.4.5. Категорізація респондентів на основі Адаптованого ІСХ 

Уорнера 

 

Щоб повноцінно використовувати результати індексу, нам необхідні 

правила переходу від його числових значень до відповідних статусних 

категорій. З метою їх формування ми використовували підхід відомий під 

назвою формування наративного профілю [Teddlie & Tashakkori 2009]. При 

цьому ми будемо використовувати теоретично обумовлений профіль, який 

передбачає використання якісно відмінних груп, визначених на етапі 

теоретичної підготовки [Дембіцькій, 2019]. Такими групами для нас є шість 

класів, описаних вище: вищий-вищий, нижчий-вищий, вищий-середній, 

нижчий-середній, вищий-нижчий, нижчий-нижчий. 

Головна проблема, яка тут виникає стосується співвіднесення 

показників, визначених в результаті емпіричної інтерпретації, з шістьма 

класами. Для двох ключових характеристик (рівень доходу і рід зайнятості) 
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перехід від емпіричних показників до класів здійснити досить легко. Для 

розрахунку верхніх меж відповідних інтервалів ми пропонуємо 

використовувати найкращі показники класів, встановлені згідно з 

результатами емпіричної інтерпретації (див. Табл. 3.14). Наприклад, для 

нижнього-середнього класу найкращі показник буде відповідати 4 балами 

для рівня доходів і 1 балу для роду зайнятості, що сумарно відповідає 12,9 

балами (2,5 * 4 + 2,9 * 1). 

Таблиця 3.14 

Класифікаційна система за показниками рід занять і рівень доходу 

Клас 
Рівень доходів (долл. США на місяць ) та рід 

зайнятості 

Результати 

операціоналізації, 

бали 

Вищий-

вищий 

від 1 259 000  1 

представники економічних еліт; законодавці, 

вищі державні службовці, керівники і 

власники  

1 

Нижчий-

вищий  

від 12 500 до 1 258 999 2 

законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, власники і професіонали вищого 

рівня 

1 

Вищий-

середній 

від 950 до 12 499  3 

керівники, власники і професіонали  1 

Нижчий-

середній 

від 580 до 949  4 

керівники, власники, професіонали, 

спеціалісти і службовці  
1, 2, 3 

Вищий-

нижчий 

від 115 до 579  5, 6 

спеціалісти і службовці, працівники сфери 

торгівлі та сфери послуг, кваліфіковані і 

малокваліфіковані працівники 

2, 3, 4, 5, 6 

Нижній-

Нижчий 

до 114 7 

Найпростіші професії та безробітні 7 

 

Разом з тим, верхня межа повинна мати більше числове значення, що 

враховує також показники району проживання і стану житла. І якраз для 
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відповідних характеристик відсутні чіткі орієнтири співвіднесення балів з 

класами. Для вирішення цієї проблеми ми сконструювали ідеальні профільні 

характеристики показників району проживання і стану житла для кожного з 

шести класів (див. табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Ідеальні профільні характеристики показників район проживання 

і стан житла 

Клас 

Район проживання і стан житла Результати 

операціона-

лізації, бали 

Вищий-

вищий 

Проживають в дуже престижному районі 1 

Ті, хто має не менше: 90 м2 на людину, 2х санвузлів, 9 

предметів тривалого користування і ремонт не старше 

2010 року 

1 

Нижчий-

вищий  

Проживають в дуже престижному або престижному 

районі 
1,2 

Ті, хто має: від 40 м2 на людину, 2 і більше санвузлів, 9 і 

більше предметів тривалого користування і ремонт не 

старше 2010 року 

1-1,38 

Вищий-

середній 

Проживають в дуже престижному, престижному районі 

або в районі з престижем вище середнього 
1-3 

Ті, хто має: від 20 м2 до 89 м2 на людину, не менше 1 

санвузла, від 4 предметів тривалого користування і 

ремонт не старше 2000 року 

1,38-2,5 

Нижчий-

середній 

Проживають в престижному районі, районі з престижем 

вище середнього або середнім рівнем престижу 
1-4 

Ті, хто має: від 20 м2 до 89 м2 на людину, не менше 1 

санвузла, від 4 предметів тривалого користування і 

ремонт не старше 2000 року 

1,38-2,5 

Вищий-

нижчий 

Проживають в районі з престижем вище середнього, 

середнім і нижче середнього рівнем престижу 
3,4,5 

Ті, хто має: від 7 до 39 м2 на людину, 1 санвузол, від 4 

до 8 предметів тривалого користування і ремонт від 1990 

року і раніше 

2,75-4,13 

Нижній-

Нижчий 

Проживають в районі із середнім, нижче середнього, 

низьким і дуже низьким рівнем престижу 

4 і більше 

Ті, хто має: до 7 м2 на людину, до 1 санвузла, до 8 

предметів тривалого користування і ремонт не новіше 

1999 року 

4,13 і 

більше 
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Ці ідеальні профілі дозволяють оцінити кількість балів, відповідних 

стратифікаційних груп. Як і в разі перших двох характеристик ми 

використовуємо найкращі показники, що визначають бали, які необхідно 

додати для визначення верхніх меж класів. Для нижнього-середнього класу 

найкращими показниками є 1 для району проживання і 1,38 для стану житла, 

що сумарно додає близько 2,6 бала (1 * 1,2 + 1,38 * 1).  

Отже, верхня межа інтервалу для визначення нижнього-середнього 

класу дорівнює 15,5 включно (12,9 + 2,6). Ми пропонуємо використовувати 

верхні межі більш низькі класів для визначення нижніх меж вищих класів (не 

включаючи отримані значення у відповідний інтервал), які йдуть відразу за 

ними. Тобто нижньою межею верхнього-середнього класу буде 15,5. 

Застосування описаних правил щодо всіх шести класів дозволяє отримати 

наступні інтервали (див. табл. 3.16):  

Таблиця 3.16 

Класифікаційна система за Адаптованим Індексом Статусної 

Характеристики Уорнера 

Клас 
Граничне значення 

(значення індексу) 

Вищий-вищий [7,6 – 10,1) 

Нижчий-вищий [10,1 – 13,0) 

Вищий-середній [13,0 – 15,5) 

Нижчий-середній [15,5 – 25,2) 

Вищий-нижчий [25,2 – 46,7) 

Нижчий-нижчий  [46,7 – 53,2] 

 

3.5. Конструювання запитальника для Адаптованого ІСХ 

Уорнера та виявлення особливостей польового етапу 

 

З метою подальшої реалізації дослідження нами було здійснено 

операціоналізацію та розроблено запитальник (Додаток В), на основі 
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емпірично інтерпретованих характеристик Адаптованого ІСХ Уорнера (див. 

Додаток Ж, З).  

Додатково в інструментарій було додано наступні концепти для 

перевірки зв’язку між ними та адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера з метою виявлення конструктної валідності.  

З анкети для виявлення критеріальної та конструктної валідності 

адаптованого індексу статусної характеристики Уорнера було вилучено 

запитання №9 операціоналізації характеристики «рід занять» через 

прагматичну потребу скорочення об’єму анкети, яка містить декілька 

додаткових запитань для перевірки валідності конструкту. Дане запитання 

стосується уточнення галузі, в якій зайнятий респондент, що має значення 

лише у випадках спірної інтерпретації відповідей на запитання про посаду та 

специфіку діяльності для формування чотиризначного коду. У розрахунку 

індексу враховується лише перша цифра цього коду. Таке скорочення, 

зокрема, було застосовано у моніторинґу, що проводився Інститутом 

соціології ̈НАН України в 2017 році. При подальшому використанні індексу 

пропонується використовувати повну методику клафікатору ISCO.  

 

3.5.1. Пре-тест анкети 

 

Метою первинної апробації адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера була перевірка адекватності формулювань питань. 

Перевірялося також співвідношення формулювань умовам інтерв'ювання в 

ситуації, подібної до тієї, яка спостерігається при проведенні масових 

опитувань. У процедурі первинної апробації брали участь 20 респондентів 

різної статі, віку і з різним рівнем освіти, які відповідали на всі 22 тестових 

запитання, а потім висловлювали свої враження, пов'язані з адекватністю 

формулювань і процедури проведення опитування. В середньому на 

проходження анкети респонденти витрачали не більше 10 хвилин.  
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Як показали результати апробації, практично жодне із запитань, 

включених в методику, не викликало у респондентів труднощів при 

заповненні опитувального листа. Але респонденти вказували на підвищену 

сенситивність запитання №9, при цьому всі учасники опитування відповіли 

на нього. Через це було прийняте рішення перенести запитання у кінець 

анкети. 

На основі результатів попередньої апробації було зроблено висновок, 

що методика підлягає подальшій валідизації. 

 

3.5.2. Особливості польового етапу дослідження. 

 

В рамках процедури перевірки конструктної валідності було проведено 

дослідження на теоретично обґрунтованій вибірці по адміністративних 

районах, віку та статі для м. Києва (див. табл. 3.17). Для районів, що 

відмічені зіркою, додатково ставилась необхідність досягти по два 

респонденти, що мешкають в історичному центрі. 

Також ставилась задача необхідності досягти трьох респондентів (без 

прив'язки до районів), які проживають в новобудовах преміум і / або бізнес 

класу.  

Таблиця 3.17 

Розбивка вибірки по квотах 

Район Києва 

Чоловіки Жінки 

Від 18 до 

29 

30-

55 

старше 

55 

від 18 до 

29 

30-

55 

старше 

55 

Дарницький 1 2 2 1 2 2 

Деснянський 1 2 2 1 2 2 

Дніпровський 1 2 2 1 2 2 

Голосіївський 1 2 2 1 2 2 

Святошинський 1 2 2 1 2 2 

Солом’янський 1 2 2 1 2 2 

Оболонський 1 2 2 1 2 2 

Подільський 1 2 2 1 2 2 

Печерський 1 2 2 1 2 2 

Шевченківський 1 2 2 1 2 2 
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Дослідження тривало з 30.09.2017 р. по 28.11.2017 р. Загалом було 

опитано 102 респонденти. Опитування проводилось методом роздаткового 

анкетування на самозаповненні, з метою уникнути ефекту інтерв’юера та 

максимізувати рівень відповідей на запитання про дохід, які відносяться до 

сенситивних [Мануильская, 2010]. На запитання про дохід не дали відповідь 

20 респондентів. Рівень відповіді на запитання – 79%, що є високим рівнем 

відповіді на сенситивне запитання. Оскільки це запитання операціоналізації є 

однією з ключових характеристик адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера, то ці 20 анкет виключено як такі, за якими не 

можна розрахувати індекс.  

Іншою ключовою характеристикою для розрахунку індексу є «рід 

занять», а, отже, блок запитань класифікатору ISCO-88. Закодувати ISCO не 

вдалось для 12 респондентів. Ці анкети також було виключено.  

У трьох анкетах не було вказано адресу або поштовий індекс, але при 

кодуванні ця інформація була замінена приналежністю до адміністративного 

району, на основі якої будувалась квотна вибірка.  

Труднощі були виявлені із запитанням про тип будинку. Зокрема, було 

виявлено дві проблеми: невідповідність суб’єктивної оцінки класу 

новобудови та її реального класу (відповідно до адрес було вивчено будинки 

та їх клас) та відсутність даних про рік будівництва приватних будинків. Так, 

в першому випадку респонденти схильні оцінювати клас новобудов, в яких 

проживають як «комфорт», при цьому об’єктивно вони відносяться до класу 

економ. При цьому самооцінки класу новобудови, в яких проживають 

респонденти як «бізнес» співпадають із реальним класом новобудови. Це 

може бути пов’язано із тим, що класовість новобудовам присвоюється з 2006 

року відповідно до класифікатору, запропоновано Українською будівничою 

асоціацією, який поділяв житлову нерухомість на класи «соціальне», 

«економ», «бізнес», «преміум» і «де-люкс». 
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Пізніше виявилось, що класифікація з 90 пунктів занадто громіздка, не 

відповідає поточним пропозиціям новобудов, а вибрані для поділу класи 

некоректні. Так, на початку 2016 року сформувалася нова класифікація 

українських новобудов. Відповідно до неї, житло на первинному ринку 

нерухомості ділиться на «економ», «комфорт», «бізнес» і «преміум». 

[domik.ua]. Саме цією класифікацією ми користувалися у формулюванні 

запитання. Але клас «комфорт» є відносно новим, за даними [domik.ua] – він 

сформувався у 2011 році і має чіткі характеристики, за якими ми і оцінювали 

новобудови за адресами, вказаними респондентами. Всі вони не відповідали 

заявленим характеристикам у повній мірі і відносились до класу «економ». 

Така невідповідність самооцінки і об’єктивного класу новобудови може бути 

пов’язана, з одного боку, з небажанням оцінювати своє помешкання як 

«економ», а з іншого – з відсутністю знання про критерії надання класовості 

новобудовам, адже до 2011 року клас новобудови був або «економ», або 

«бізнес» і вище. Тому забудовники класу «економ» не наголошували на його 

класі, тобто люди, що проживають у цьому класі не мають чіткої об’єктивної 

ідентифікації класу свого помешкання. Цю гіпотезу підтверджує відповість 

самооцінки та реального класу новобудови рівня «бізнес» – тут ситуація 

протилежна – класовість цих новобудов афішується та є предметом реклами, 

тобто мешканці цих новобудов обізнані у класі свого помешкання. 

Проблему у визначені року будівництва приватного будинку було 

вирішено за рахунок показника останнього ремонту помешкання.  

У характеристиці «стан помешкання» були виявлені окремі проблеми із 

відсутністю даних по одному із 4 складових характеристики. Було вирішено, 

що така невідповідь на 1 із 4 складових характеристики не буде виключатися 

із розрахунку індексу, адже похибка складає максимум 2 бали.  

Всього адаптований індекс статусної характеристики Уорнера було 

розраховано для 70 анкет, що складає 67,9% від загальної кількості 

отриманих анкет. Середнє значення Адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера для Києва становить – 25. 



131 
 

Таблиця 3.18 

Розподіл респондентів за Адаптованим ІСХ Уорнера 

 

Клас Частота Відсоток 

Нижчий-середній 23 10,9 

Вищий-нижчий 46 21,8 

Нижчий-нижчий 1 ,5 

Всього 70 33,2 

 

 

 

Рис. 3.1 Адаптований індекс статусної характеристики Уорнера, % (Київ) 

 

Такий розподіл є прогнозованим та повністю відповідає очікуванням, 

щодо соціальної структури сучасного українського суспільства, яка була 

описана вище в обґрунтуванні розрахунку індексу, а також досяжності різних 

класів в її межах.  

 

3.6. Перевірка конструктної валідності адаптованого індексу 

Уорнера 

 

Для перевірки конструктної валідності Адаптованого індексу Уорнера, 

відповідно до підходу, запропонованого С. Дембіцьким [Дембіцький 2017: 
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116] в рамках процедури перевірки емпіричної валідності методики, 

проведено аналіз зв'язку результатів застосування методики з тими 

показниками, які використовувалися раніше для вимірювання положення 

індивіда в українському суспільстві. Такими показниками було обрано: тест 

інтегральної самооцінки соціального статусу, де респондентові пропонують 

визначити своє місце на “сходах” соціальної структури; показник 

«Суб’єктивна оцінка матеріального стану», де респонденту пропонується 

оцінити власний матеріальний стан – ці показники є широко застосованими у 

вітчизняних дослідженнях, зокрема в моніторингу, що проводився 

Інститутом соціології НАН України.  

За даними, наведеними в таблиці 3.19, можна судити про те, наскільки 

тісно пов'язані ці показники. 

Таблиця 3.19 

Середні значення Адаптованого ІСХ Уорнера для категорій 

респондентів за показником «Суб’єктивна оцінка матеріального стану» 

 

Самооцінка матеріального становища Середнє N Стд.Відхилення 

грошей вистачає тільки на придбання продуктів 

харчування 

 

30,1 25 7,62737 

грошей досить для придбання необхідних продуктів і 

одягу, більші покупки доводиться відкладати 

 

21,7430 93 7,00198 

купівля більшості товарів тривалого користування 

(холодильник, телевізор) не викликає труднощів, однак 

купити квартиру та  

16,1959 45 6,82428 

грошей досить, щоб взагалі ні в чому собі не відмовляти 

 

16,2500 4 7,64657 

Всього 21,2734 169 8,28211 
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Таблиця 3.20 

Корреляції між Адаптованим ІСХ Уорнера та показником 

«Суб’єктивна оцінка матеріального стану» 

 warner Самооцінка матеріального 

становища 

warner 

Корреляція 

Пірсона 

1 -,519
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 171 170 

Самооцінка матеріального 

становища 

Корреляція 

Пірсона 

-,519
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 170 210 

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.). 

 

Таблиця 3.21 

Середні значення Адаптованого ІСХ Уорнера для категорій 

респондентів за показником «Тест інтегральної самооцінки соціального 

статусу»  

Категорія Середнє N Стд.Відхиле

ння 

1,00 28,9833 6 12,04598 

2,00 29,6267 15 8,30967 

3,00 23,8028 36 8,14113 

4,00 20,8743 70 7,75664 

5,00 16,1488 41 4,89654 

6,00 19,5500 2 10,96016 

Всього 21,3976 170 8,41504 

 

Таблиця 3.22 

Корреляції між Адаптованим ІСХ Уорнера та показником «Тест 

інтегральної самооцінки соціального статусу» 

 warner Сходи 

warner 

Кореляція Пірсона 1 -,422
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 171 170 

Сходи 

Кореляція Пірсона -,422
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 170 210 

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.). 
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Як бачимо із табл. 3.20 і 3.22 присутній зв’язок у значенні 

Адаптованого ІСХ для різних категорій респондентів за показниками «Тест 

інтегральної самооцінки соціального статусу» та «Суб’єктивна оцінка 

матеріального стану». Значення коефіцієнтів кореляції Пірсона між 

Адаптованим індексом і розглянутими запитаннями становлять відповідно –

0,422 та -0,519 (p <, 001). Цей показник має від’ємне значення, що вказує на 

обернену залежність: чим вище самооцінка – тим менший показник 

Адаптованого індексу (відповідно: чим менше показник Адаптованого 

індексу – тим вище положення індивіда в системі соціальної стратифікації). 

Ці кореляції є цілком прийнятним показником конструктної валідності.  

Додатково в рамках перевірки конвергентної валідності, тобто того, 

наскільки вимірювання, які повинні корелювати, виходячи з теоретичних 

міркувань, корелюють між собою, згідно зібраним даним було перевірено 

зв’язок із Інтегральним Індексом Соціального Самопочуття (ІІСС). З метою 

перевірки було використано скорочену версію Інтегрального індексу 

соціального самопочуття на 14 індикаторів (далі – ІІСС-14), що була 

сконструйована та валідизована С. Дембіцьким [Дембіцький, 2017b]. 

Особливістю даної версії є її фокусування на інституційних особливостях 

досліджуваного суспільства. Теоретично передбачаємо, що зв’язок між 

значенням Адаптованого індексу Уорнера та ІІСС повинен бути наявним, але 

не матиме сильного характеру. Така гіпотеза пов’язана із тим, що ІІСС-14 

направлений на суспільні інститути, Адаптований індекс Уорнера пов’язаний 

суто із матеріальною сферою та наявністю певних благ та ресурсів, а, отже, 

фіксує лише частину загальної соціальної сфери, що фіксується ІІСС. 

В результаті отримаємо зв’язок на рівні -0,221, (p=0,068 при n=69). 

Зв’язок присутній, значущість менше за 0,1 приймаємо як значущу з огляду 

на малу кількість спостережень. Конвергентна валідність підтверджена.  

 



135 
 

Таблиця 3.23 

 

Середні значення Адаптованого ІСХ Уорнера для категорій 

респондентів за показником «ІІСС-14» 

war_cat Середнє N Стд.Відхилення 

Нижчий-середній 2,0252 17 ,41645 

Вищий-нижчий 1,7687 42 ,44811 

Нижчий-нижчий 1,7357 10 ,51513 

Итого 1,8271 69 ,45842 

 

Таблиця 3.24 

Корреляції між Адаптованим ІСХ Уорнера та показником «ІІСС-14» 

 war_cat IISS 

war_cat 

Кореляція Пірсона 1 -,221 

Знч.(2-сторон)  ,068 

N 172 69 

IISS 

Кореляція Пірсона -,221 1 

Знч.(2-сторон) ,068  

N 69 102 

 

Таким чином, отримані нами коефіцієнти кореляції Адаптованого 

індексу з окремими запитаннями, що стосуються самооцінки положення 

індивідів в суспільстві, а також ІІСС-14 в даному випадку дають підстави 

говорити про певну ступінь конструктної валідності індексу, перевіреної на 

теоретично обґрунтованій вибірці жителів м. Києва. 

 

3.7. Аналіз надійності адаптованого ІСХ Уорнера 

 

Як було зазначено у плані валідизації Адаптованого ІСХ, з метою 

оцінки рівня надійності використовуватимуться різні показники, побудовані 

на основі коефіцієнтів кореляції. Зокрема в даному дослідженні проведена 

оцінка внутрішньої узгодженості характеристик Індексу за допомогою 

коефіцієнту Альфа Кронбаха, розглянуто як парні кореляції між різними 
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характеристиками Індексу, так і множинні кореляції між однією окремою 

характеристикою та всіма іншими пунктами, також проаналізовано вклад 

кожної характеристики в значення Індексу, його дисперсія. 

Наголошуємо при цьому, що зважаючи на описані в 2 розділі 

особливості оцінки надійності композитних індексів, до яких зокрема 

відноситься Адаптований ІСХ Уорнера, результати процедури оцінки 

надійності не будуть впливати на загальний висновок, щодо якості 

інструменту.  

 

Таблиця 3.25 

Статистики придатності Адаптованого ІСХ Уорнера 

Альфа 

Кронбаха 

Альфа Кронбаха, основана на стандартизованих 

пунктах 

Кількість 

пунктів 

,740 ,793 4 

 

Таблиця 3.26 

Статистики співвідношення пункту з сумарним балом 

 Середнє шкали 

при видаленні 

пункта 

Дисперсія шкали 

при видаленні 

пункта 

Кореляція 

пункта з 

сумарним балом 

Альфа Кронбаха 

при видаленні 

пункта 

Рід занять 9,8416 7,168 ,438 ,803 

Рівень доходу 8,1428 10,061 ,634 ,664 

Район 

проживання 

8,5946 9,793 ,608 ,664 

Стан 

помешкання 

9,3072 7,778 ,645 ,611 

 

Отже, Альфа Кронбаха для Адаптованого ІСХ Уорнера становить 0,74. 

А при послідомному виключенні кожного показника отримаємо: при 

виключенні роду занять – 0,8; рівня доходу та району проживання – 0,664; 

стану помешкання – 0,611. Такий рівень є не повністю задовільним 

(мінімальний рівень – 0,7, бажаний – наближено до 0,9). Коефіцієнт Альфа 

Кронбаха може інтерпретуватися [Головаха, 1998]: 
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- або як кореляція між розглянутої шкалою і всіма іншими шкалами, що 

містять таку ж кількість пунктів, які можуть бути побудовані з гіпотетичного 

універсуму пунктів, які вимірюють властивість, що цікавить; 

- або як квадрат кореляції між виміром об'єкта з використанням даної 

шкали (що спостерігається оцінка) і оцінкою, яку цей же об'єкт міг би 

отримати, якби був оцінений з використанням всіх пунктів з гіпотетичного 

універсуму пунктів, які вимірюють властивість, що цікавить (дійсна оцінка). 

Звернемо увагу на показник Альфа Кронбаха при видалені окремих 

пунктів (цей пункт служить характеристикою зв'язку окремого пункту шкали 

до шкали в цілому служить коефіцієнт кореляції між цим конкретним 

пунктом і сумою всіх інших пунктів шкали): спостерігаємо значне 

підвищення після видалення показника ISCO.  

Для початку визначимо Альфа Кронбаха для характеристик 

Адаптованого Індексу із коефіцієнтами:  

Таблиця 3.27 

Статистики придатності 

Альфа Кронбаха Кількість пунктів 

,515 4 

 

Таблиця 3.28 

Статистики співвідношення пункта з сумарним балом 

 Середнє шкали 

при видаленні 

пункта 

Дисперсія шкали 

при видаленні 

пункта 

Кореляція 

пункта з 

сумарним балом 

Альфа Кронбаха 

при видаленні 

пункта 

Рід занять 20,5036 61,382 ,556 ,423 

Рівень доходу 16,2893 15,748 ,423 ,768 

Район 

проживання 

13,5762 54,038 ,499 ,358 

Стан 

помешкання 

19,1095 63,871 ,530 ,454 

 

В цьому випадку Альфа Кронбаха падає до 0,5, що є недостатнім 

рівнем. Отже, шкала була надійнішою без коефіцієнтів. Такий результат є 

прогнозованим, адже у моделі без коефіцієнтів ми отримали підвищення 
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Альфа Кронбаха при видалені характеристики «Рід занять» (з 0,74 до 0,803). 

При цьому у другій моделі вага характеристики «Рід занять» є найбільшою – 

2,9 і при її вилучені із моделі бачимо підвищення Альфа Кронбаха до 0,768. 

Логічним при цьому було б виключити характеристику «Рід занять» із складу 

Адаптованого Індексу, але усі експерти у рамках змістовної валідності 

наголошували на важливості даної характеристики та її найбільшій відносній 

вазі. На нашу думку, така невідповідність пов’язана із парадоксальною 

ситуацією в системі соціальної стратифікації сучасного українського 

суспільства: зв'язок між рівнем доходів та зайнятістю є слабким. Так 

професор ЗВО (отримуючи найменший бал за Адаптованим Індексом) може 

заробляти в рази менше за водія-дальнобійника (який має 6 із 7 балів за 

Адаптованим Індексом). Така невідповідність проявляється і в кореляції між 

змінними ISCO та доходом – 0,391 (зв'язок значущий на рівні 0.01).  

Таблиця 3.29 

Корреляції між характеристиками «Рід занять» та «Рівень доходу» 

 isco9 dohod 

isco9 

Кореляція Пірсона 1 ,391
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 195 166 

dohod 

Кореляція Пірсона ,391
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 166 180 

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.). 

 

Значення парних коефіцієнтів кореляції між пунктами шкали не 

перевищує 0,638, середнє значення – 0,488 (табл. 3.29). Як зазначають 

Є.І. Головаха, Н.В. Паніна, А.П. Горбачик [Головаха, 1998], в теорії і 

методології вимірювання існують різні точки зору на вимогу до взаємної 

кореляції окремих пунктів шкали, так одні дослідники наголошують на 

необхідності високої взаємної кореляції окремих пунктів, адже вона 

пов’язана із загальним показником узгодженості; інші ж дотримуюся думки 

про те, що при не дуже високій взаємній кореляції пункти можуть давати 
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достатньо високий рівень узгодженості шкали загалом. Зокрема, самі 

дослідники приходять до думки, що нераціональним є досягнення високих 

взаємних кореляцій між окремими пунктами шкали, оскільки такі кореляції 

означають лише те, що всі висококорельовані ознаки фактично є взаємно 

замінюваними і всю складну процедуру вимірювання можна замінити одним 

запитанням. 

Якщо вимірюване соціальне явище по суті своїй багатоаспектне, то при 

побудові інтегрального індексу необхідно домагатися не кореляцій окремих 

пунктів (кожен з яких вимірює специфічний аспект складного соціального 

явища), але їх загальної внутрішньої узгодженості, для оцінки якої 

використовується коефіцієнт Альфа Кронбаха. 

Таблиця 3.30 

Межпунктіва кореляційна матриця 

 isco9 dohod home distr 

isco9 1,000 ,391 ,383 ,357 

dohod ,391 1,000 ,638 ,530 

home ,383 ,638 1,000 ,632 

distr ,357 ,530 ,632 1,000 

 

Таблиця 3.31 

Сводка для моделі 

Модель R R-

квадрат 

Скорегований R-

квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

Зміна статистик 

Зміна R 

квадрат 

зміна F ст.св.1 ст.св.2 Знч. зміна 

F 

1 ,457
a
 ,209 ,194 2,07971 ,209 14,268 3 162 ,000 

a. Предиктори: (конст) home, distr, dohod 

 

Таблиця 3.32 

Сводка для моделі 

Модель R R-

квадрат 

Скорегований R-

квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

Зміна статистик 

Зміна R 

квадрат 

зміна F ст.св.1 ст.св.2 Знч. зміна 

F 

1 ,675
a
 ,456 ,446 ,63637 ,456 45,248 3 162 ,000 

a. Предиктори: (конст) isco9, distr, home 
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Таблиця 3.33 

Сводка для моделі 

Модель R R-

квадрат 

Скорегований R-

квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

Зміна статистик 

Зміна R 

квадрат 

зміна F ст.св.1 ст.св.2 Знч. зміна 

F 

1 ,729
a
 ,532 ,523 ,90691 ,532 61,386 3 162 ,000 

a. Предиктори: (конст) dohod, isco9, distr 

 

Таблиця 3.34 

Сводка для моделі 

Модель R R-

квадрат 

Скорегований R-

квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

Зміна статистик 

Зміна R 

квадрат 

зміна F ст.св.1 ст.св.2 Знч. зміна 

F 

1 ,661
a
 ,437 ,427 ,70888 ,437 41,909 3 162 ,000 

a. Предиктори: (конст) home, isco9, dohod 

 

Ще однією характеристикою служить квадрат коефіцієнта множинної 

кореляції між одним окремим пунктом і іншими пунктами шкали (табл. 3.31, 

3.32, 3.33, 3.34). Цей показник інтерпретується як коефіцієнт детермінації 

управління множинної регресії, в якому розглянутий пункт шкали виступає 

як залежна змінна, а інші пункти–як незалежні змінні. Отже, цей показник 

демонструє відсоток дисперсії розглянутого пункту шкали, який пояснюється 

іншими пунктами, і, таким чином, також оцінює зв'язок даного пункту шкали 

з іншими пунктами. У тесті надійності Адаптованого індексу відсоток 

пояснення дисперсії для показника «Рід занять» становить 20,9%; для 

показника «Рівень доходу» становить 45,6%; для показника «Стан 

помешкання» становить 53,2%; для показника «Район проживання» 

становить 43,7%. Такі показники є доволі високими і свідчать на користь 

надійності індексу.  

Додатково для оцінки надійності тесту в рамках моделі "split half" всі 

пункти шкали було розділені на дві рівні групи. Достатньо високим є 

значенням коефіцієнта Спірмена-Брауна – 0,8, наш індекс демонструє 

надійність тесту на рівні 0,73, ми пов’язуємо це із вже розглянутою вище 

проблемою неузгодженості характеристики «роду занять» (див. табл. 3.35).  
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Таблиця 3.35 

Статистики придатності  

Альфа Кронбаха 

Частина 1 
Значення ,474 

Кількість пунктів 2
a
 

Частина 2 
Значення ,748 

Кількість пунктів 2
b
 

Загальна кількість пунктів 4 

Кореляція між формами ,575 

Коефіціент Спирмена-Брауна 
Рівная довжина ,730 

Неравна довжина ,730 

Коефіціент половинного розщеплення Гуттмана ,728 

a. Пункти: isco9, dohod. 

b. Пункти: distr, home. 

 

Так Є.І. Головаха відмічає, що сучасне українське суспільство має дві 

паралельно існуючі стратифікаційні моделі: одна – на основі роду занять, 

друга – на основі доходу [Головаха, 2001]. В адаптованому ІСХ ми 

намагались поєднати ці дві моделі.  

Таблиця 3.36 

Кореляції між сумою характеристик Адапотованого ІСХ Уорнера без 

коефіцієнтів та фактором «соціального статусу» 

 Warnerbez REGR factor score 1 for 

analysis 1 

Warnerbez 

Кореляція 

Пірсона 

1 ,738
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 170 166 

REGR factor score 1 for 

analysis 1 

Кореляція 

Пірсона 

,738
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 166 166 

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.). 

 

Додатково було здійснено факторний аналіз серед змінних, що входять 

до складу Адаптованого індексу статусної характеристики Уорнера – було 

виявлено з метою подальшого порівняння рівня зв’язку між новою зміною та 

показниками зваженого та не зваженого Індексів. При цьому рівень зв’язку 

вищий у Адаптованого індексу (0,899) проти індексу без використання ваг 
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характеристик (0,738) (рівень значущості обох на рівні 0,01) – це свідчить на 

користь правильності визначених ваг Адаптованого індексу (див. табл. 3.36 

та 3.37). Загалом Адаптований індекс має достатній рівень надійності.  

Таблиця 3.37 

Кореляції між Адапотованим ІСХ Уорнера та фактором «соціального статусу» 

 REGR factor score 1 for 

analysis 1 

warner 

REGR factor score 1 for 

analysis 1 

Кореляція 

Пірсона 

1 ,899
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 166 166 

warner 

Кореляція 

Пірсона 

,899
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 166 171 

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.). 

 

3.8. Перевірка критеріальної валідності адаптованого індексу 

Уорнера 

 

В рамках перевірки валідності за критерієм було вирішено здійснити 

експеримент, опитавши дві групи, які суттєво відрізняються за однією 

вимірюваною властивістю.  

На першому етапі дослідження було опитано 57 респондентів (з них 49 

валідних анкет для розрахунку Адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера). Дослідження тривало з 1.11.2017 по 31.12.2017 р. 

Генеральною сукупністю виступали мешканці ЖК «Паркове місто» у 

м. Києві, всього у житловому комплексі близько 3000 квартир, при цьому 

точні дані про кількість мешканців – відсутні. Даний житловий комплекс 

відноситься до класу «бізнес» та, відповідно, за Адаптованим індексом 

статусної характеристики Уорнера, кодується як «престижний» у шкалі 

«району проживання» (рис.3.2.).  
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На другому етапі дослідження було опитано 53 респонденти (з них 52 

валідні анкети для розрахунку Адаптованого індексу статусної 

характеристики Уорнера). Дослідження тривало з 15.12.2017 по 28.04.2018 р. 

Генеральною сукупністю виступали мешканці мікрорайону, що відноситься 

до Святошинського району м. Києва, окресленого вулицями Симиренка, 

Жолудєва та проспекту Академіка Корольова. Даний мікрорайон здебільшого 

забудований панельними будинками до 1990 року будівництва, за 

Адаптованим індексом статусної характеристики Уорнера, кодується як 

«середній рівень престижу» у шкалі «району проживання» (рис.3.3).  

 

Рис. 3.2. Адаптований індекс статусної характеристики Уорнера, % (ЖК 

«Паркове Місто») 

 

Середнє значення Адаптованого індексу статусної характеристики 

Уорнера для жителів ЖК «Паркове місто» становить – 12,73; для жителів 

Святошинського району – 21,8. Отже, середні значення суттєво 

відрізняються, що свідчить на користь критеріальної валідності 

вимірювального інструменту. 
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Рис. 3.3. Адаптований індекс статусної характеристики Уорнера, % 

(Святошинський р-н м. Києва)  
 

Додатково були перевірені середні показники окремих характеристик 

індексу, серед яких були обрані: дохід, кількість м2 на людину, кількість 

предметів тривалого використання. Середній дохід на людину для жителів 

ЖК «Паркове місто» становить – 44 175 грн.; для жителів Святошинского 

району – 9 856 грн. .; кількість м2 на людину – 23,5 м2 та 17,1 м2 відповідно; 

кількість предметів тривалого використання – 9,89 і 5,9 штук відповідно. 

Такий результат вказує на загальну «чутливість» методики. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проаналізувавши методологічне підґрунтя індексу статусної 

характеристики Уорнера та антропологічний метод, на якому він базується, 

можемо зробити висновок, що даний індекс має достатні теоретичні та 

методологічні засади. Оцінивши рівні кореляції між оцінкою приналежності 

або оцінки приналежності та індексом статусної характеристики Уорнера 

приходимо до висновку, що цей індекс може використовуватись як окремий 

та повноцінний метод оцінки місця індивіда у системі соціальної 

стратифікації. Для впровадження індексу статусної характеристики Уорнера 

в умовах емпіричного соціологічного дослідження в Україні цей індекс 
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потребує проходження процедури модернізації та валідизації. Модернізація 

індексу обґрунтована його невідповідністю сучасним реаліям, оскільки 

оригінальній методиці понад 70 років. Подальша валідизація дозволить 

перевірити надійність та якість інструментарію.  

Було проведено адаптацію показника «Район проживання», на основі 

думки експерту з питань нерухомості у м. Києві. Результати якої, зокрема, 

були перевірені в рамках виявлення змістової валідності Адаптованого 

індексу за допомогою опитування експертів-соціологів. В результаті чого 

було зроблено висновок, щодо доцільності використання обраної методики, а 

елементи вимірювального інструменту перевірені на предмет релевантності 

та репрезентативності вимірюваного явища.  

На основі експертної оцінки було сформульовано концептуальну схему 

та формулу Адаптованого індексу, після чого було здійснено процедуру 

емпіричної інтерпретації та операціоналізації, процедуру розрахунку індексу, 

а також запропоновано Адаптовану стратифікаційну схему У.Уорнера.  

На основі операціоналізації було розроблено анкету та здійснено її пре-

тест.  

Для подальшої оцінки рівня валідності методики було проведено три 

дослідження: на теоретично обґрунтованій вибірці серед жителів м. Києва, а 

також два дослідження у різних адміністративних районах м. Києва.  

На основі досліджень було оцінено рівень надійності Адаптованого 

індексу. З метою оцінки надійності ми використовували різні показники, 

побудовані на основі коефіцієнтів кореляції. Зокрема в даному дослідженні 

проведена оцінка внутрішньої узгодженості характеристик Індексу за 

допомогою коефіцієнту Альфа Кронбаха, оцінка парних кореляцій між 

характеристиками Індексу, оцінка Альфа Кронбаха при почерговому 

виключенні характеристик індексу, регресійний аналіз, з метою виявлення 

відсотку пояснення дисперсії кожною характеристикою, спліт-тест і т.д. В 

результаті чого було виявлено гранично допустимий рівень надійності, що, 
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виходячи із описаних особливостей каузальності композитного індексу не 

має впливу на якість інструменту.  

З метою виявлення конструктної валідності було проаналізовано 

результати дослідження на теоретично обґрунтованій вибірці серед жителів 

м. Києва. На основі якого проведено аналіз зв'язку результатів розрахунку 

адаптованого індексу з показниками, які використовувалися раніше для 

вимірювання положення індивіда в системі соціальної стратифікації. При 

цьому було виявлено високий рівень кореляції між індексом та обраними 

показниками, що свідчить на користь високого рівня конструктної валідності 

Адаптованого індексу. 

Для оцінки рівня валідності за критерієм було проаналізовано 

результати опитування респондентів на двох схожих за ознаками вибірках у 

різних адміністративних районах м. Києва, рівень престижу яких різниться за 

адаптованою шкалою престижності району проживання. Середній рівень у 

порівнюваних районах різниться майже вдвічі (у менш престижному районі 

показник індексу вищий), що свідчить на користь критеріальної валідності 

вимірювального інструменту.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що загалом Адаптований 

Індекс Статусної Xарактеристики Уорнера має високий рівень валідності для 

використання в умовах сучасного емпіричного дослідження в Україні (на 

прикладі м. Києва – таке обмеження є вимушеним, оскільки проведення 

відповідного репрезентативного опитування – захід ресурсозатратний). 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході реалізації дисертаційного дослідження були виконані поставлені 

на початку роботи завдання, що дозволило досягти мети дисертаційної 

роботи – здійснено емпіричну валідизацію ІСХ Уорнера, адаптованого до 

умов сучасного дослідження соціальної стратифікації в Україні. 

За результатами здійсненого дисертаційного дослідження були 

зроблені наступні висновки. 

1) Соціальний статус особи визначено як положення індивіда у системі 

соціальної стратифікації за одним чи декількома ознаками. Розглянувши 

співвідношення поняття «соціальний статус» та «клас». Вирішено розглядати 

поняття соціального статусу у веберівській традиції. Соціальний статус - 

положення індивіда в системі соціальної стратифікації, що утворюється в 

залежності від доступу до економічних ресурсів, влади і соціального 

престижу  

2) Проаналізувавши основні тренди в класовому і стратифікаційному 

аналізі, було виявлено, що як у зарубіжному, так і в українському класовому 

аналізі наявна тенденція до переосмислення усталених методологічних 

підходів й інструментів “золотого стандарту” (схем Дж. Ґолдторпа і Е. 

О. Райта) та розвитку нових класових схем, які розширюють звернення до 

показників культури і статусу (М. Севедж, Ф. Дівайн, Е. Гаррісон) і, таким 

чином, ускладнюють дослідницьку методологію. Студії у сфері соціальної 

стратифікації розвиваються, переважно, на функціоналістській та 

веберівській методологіях у напрямку удосконалення множинного 

вимірювання стратифікації. Серед вітчизняних стратифікаційних досліджень 

особливої уваги в контексті нашого дослідження заслуговують праці 

С. Макеєва, О. Куценко, Н. Коваліско, А. Домаранської, Л. Малиш, 

Р. Савчинського, В. Хмелька, С. Оксамитної та інших.  
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3) Для аналізу специфіки ІСХ Уорнера розглянуто типологію 

інструментів для вимірювання соціального статусу особи. ІСХ Уорнера 

відноситься до мультикритеріальних індексів або індексів з композитними 

змінними для визначення соціального статусу особи. Здійснено 

систематизацію підходів до вимірювання соціального статусу особи на 

основі аналізу існуючих досліджень статусної структури в сучасних 

суспільствах та концепцій соціального статусу, а також визначено базові 

багатокритеріальні підходи. Порівняльний аналіз трьох мультикритеріальних 

індексів, які застосовуються в сучасних соціологічних дослідженнях, а саме: 

Індексу статусної характеристики Уорнера, Соціоекономічної статусної 

оцінки та Індексу соціальної позиції Холлінґхіда, – дозволив визначити 

особливості відповідних методик вимірювання соціального статусу та 

врахувати їх здобутки в покращенні ІСХ Уорнера як вимірювального 

інструменту для досліджень українського суспільства. 

4) Виявлено, що в дослідженнях соціальної структури сучасного 

українського суспільства недостатньої уваги приділяється характеристикам 

приватної власності, зокрема нерухомості, якою володіють індивіди. Між 

тим, характеристики нерухомості респондента (тип будинку, престижність 

району проживання тощо) іноземними та вітчизняними дослідниками 

визначаються як важливий стратифікуючий чинник з точки зору 

приналежності його до економічних ресурсів, які наявні у особи та 

визначають її місце у системі соціальної стратифікації. Цей висновок 

посилює увагу до вимірювальних можливостей ІСХ Уорнера, оскільки в 

ньому враховуються три основні індикатори приналежності особи до певного 

соціального статусу, включаючи індикатор характеристики нерухомості.  

5) Проаналізувавши методологічне підґрунтя індексу статусної 

характеристики Уорнера та антропологічний метод, на якому він базується, 

робимо висновок, що даний індекс має достатні теоретичні та методологічні 

засади. Оцінивши рівні кореляції між оцінкою приналежності або оцінки 

приналежності та індексом статусної характеристики Уорнера, приходимо до 
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висновку, що цей індекс може використовуватись як окремий та повноцінний 

метод оцінки місця індивіда у системі соціальної стратифікації. Однак для 

впровадження ІСХ Уорнера в умовах сучасного емпіричного соціологічного 

дослідження цей індекс потребує модернізації, проходження процедури 

адаптації та валідизації.  

6) З метою валідизації індексу статусної характеристики Уорнера до 

умов сучасного емпіричного соціологічного дослідження в Україні були 

визначені підходи до виявлення рівня валідності за її різними видами 

(змістовної, критеріальної та конструктної) і теоретично уточнені питання 

щодо особливості перевірки надійності щодо композитних індексів. 

Визначено, що зважаючи на будову причинності від індикаторів до 

конструкту (а не навпаки, що характерно для шкал), наявність обов’язкової 

взаємної кореляції індикаторів (узгодженість за критерієм Альфа Кронбаха) 

не є обов’язковою. Тому виявлений в даному досліджені рівень надійності не 

впливає на загальний висновок про якість інструменту.  

7) За результатами аналізу методологічних витоків індексу статусної 

характеристики Уорнера, а також його первинної валідизації, здійсненої у 

1950-х роках, зроблено, зокрема, висновок про необхідність первинної 

процедури локалізації індексу відповідно до оригінальної процедури 

використання індексу його автором - Л. Уорнером. Результати застосованої 

дисертантом процедури локалізації індексу перевірені в рамках виявлення 

змістової валідності  адаптованого нами індексу, на основі чого 

сформульовано адаптовану концептуальну схему статусної стратифікації, 

емпіричну інтерпретацію та операціоналізацію ключових понять, формулу та 

процедуру розрахунку адаптованого нами індексу.  

8) На основі авторських емпіричних досліджень оцінено рівень надійності 

та валідності адаптованого індексу Уорнера. Для оцінки надійності 

використовувались показники, побудовані на основі коефіцієнтів кореляції. 

Загалом рівень надійності адаптованого нами індексу Уорнера можна 

оцінити як достатній.  
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З метою виявлення конструктної валідності проведено аналіз зв'язку 

результатів розрахунку адаптованого індексу (на даних авторського 

дослідження з теоретично обґрунтованою вибіркою серед жителів м. Києва) з 

показниками, які використовувалися раніше для вимірювання положення 

індивіда в системі соціальної стратифікації. Виявлено високий рівень 

кореляції між індексом та обраними показниками, що свідчить на користь 

високого рівня конструктної валідності  адаптованого нами індексу. 

Для оцінки рівня критеріальної валідності проаналізовано результати 

опитування респондентів на двох схожих за ознаками вибірках у різних 

адміністративних районах м. Києва, рівень престижу яких різниться за 

адаптованою шкалою престижності району проживання. Виявлено, що 

середній рівень у порівнюваних районах різниться майже вдвічі (у менш 

престижному районі показник індексу вищий), що свідчить на користь 

критеріальної валідності вимірювального інструменту. 

Оцінка очевидної, змістовної, критеріальної та конструктної валідності 

показала, що адаптований ІСХ має високий рівень валідності. Адаптований 

ІСХ демонструє високі пізнавальні можливості і може бути застосований  для 

визначення положення  індивіда  в системі соціальної стратифікації 

українського суспільства (локалізовано до м. Києва). 
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Шкала роду занять та джерела прибутку 

Рід занять Джерело прибутку 

Категорія Бал Категорія Бал 

Професіонал високого класу або 

власник великих підприємств  
1 Успадкований статок  1 

Професіонал або власник 

середнього бізнесу 
2 Зароблений статок 2 

Офісний працівник (клерк) 3 Відсотки від вкладів, гонорари  3 

Кваліфікований робітник  4 Зарплата помісячна 4 

Власник дрібного бізнесу 5 Зарплата погодинна 5 

Малоосвічені робітник  6 
Приватна допомога (на 

утриманні у приватної особи) 
6 

Некваліфікований працівник 7 Соціальна допомога від держави 7 

 

Тип помешкання та район проживання 

Тип помешкання Район проживання 

Категорія Бал Категорія Бал 

Прекрасний 1 Дуже престижний  1 

Дуже хороший  2 Престижний  2 

Хороший  3 Все вище середнього 3 

Середній  4 Середній  4 

Задовільний 5 Нижче середнього 5 

Поганий 6 Низький рівень престижу 6 

Дуже поганий 7 Дуже низький 7 

 

ISC= (показник за шкалою «рід занять» × 4) + (показник за шкалою 

«джерело доходу» × 3) + (показник за шкалою «тип будинку» × 3) + 

(показник за шкалою «район проживання» × 2) 

Відповідно до результатів обчислення соціального статусу за даною 

формулою В. Л. Уорнер пропонує систему стратифікації: 

Класифікаційна система за Індексом Статусної Характеристики Уорнера 

Клас Проміжок показника 

Вищий-вищий 12-17 

Нижчий-вищий 18-24 

Вищий-середній 25-37 

Нижчий-середній 38-50 

Вищий-нижчий 51-62 

Нижчий-нижчий  63-84 



168 
 

Далі прошу Вас відповісти на наступні запитання: 

2. Які, на Вашу думку, переваги та можливості наддасть використання 

Індексу Статусної Характеристики Уорнера в емпіричному соціологічному 

дослідженні в Україні? Зокрема в порівнянні із розповсюдженими 

суб’єктивними методами дослідження стратифікації?  

3. Які недоліки Ви вбачаєте у використанні Індексу Статусної 

Характеристики Уорнера в емпіричному соціологічному дослідженні в 

Україні? Які обмеження, на Вашу думку накладає даний індекс? Що 

залишається поза увагою?  

4. Вимірювання показнику «рід занять» здійснюється за допомогою 

відкритого питання, відповідь на яке в ході аналізу кодується та 

співвідноситься із даними кодів професій, після чого кожний із кодів 

співвідноситься із шкалою роду занять. Які переваги та обмеження, на Вашу 

думку, накладає така процедура?  

5. Будь ласка, зверніть увагу на показник «Тип помешкання та район 

проживання». 

А) Провівши консультації із експертом з 15-річним стажем роботи у 

сфері комерційної нерухомості м. Києва, Соколовською О.Є., було виділено 

такі критерії престижності районів проживання у відповідності до шкали Л. 

Уорнера від «дуже престижного» до «низького рівня престижу». Чи маєте Ви 

зауваження до цього критерію? Які?  

Район проживання 

Категорія Розгорнута характеристика 

Дуже 

престижний  

• Відносяться новобудови класу бізнес та вище, "царські" будинки, 

будинки сталінської споруди, що знаходяться в історичному центрі 

Києва (не Поділ) - це центральні частини Печерського і 

Шевченківського району. 

• Вулиці Банкова, Інститутська, Липська, Грушевського, Дарвіна, 

Кропивницького, Круглоуніверситетська, Хрещатик, Шота 

Руставелі, Велика Васильківська (від Хрещатику до перетину з Л. 

Толстого), Еспланадна, Городецького, Заньковецької, Бульвар Т. 

Шевченка (від Хрещатику до перетину з Терещенківською), 

Леонтовича, Б. Хмельницького (від Хрещатику до перетину з 

І.Франко), Велика Житомирська, Софіївська, Михайлівська, 

Володимирська (від Десятинної до перетину з Л. Толстого), 

Десятинна, Андріївський узвіз. 

• Райони приватної забудови в Печерському районі - це нові 

будинки на вулицях Мічуріна, Редутна, Звіринецька, 

аміські будинки сучасної архітектури площею від 300 м2, з ділянкою 

не менше 24 соток, розташовані в селищах Конча-Заспі, Башта, Козин, 

Лісники. 

Престижний  

• Житлові будинки "царські", "сталінки", новобудови бузнес класу, 

що знаходяться в Печерському і центрі Шевченківського району, 

центрі Подолу (вулиці Ігорівська, Борисоглібська, Андріївська, 



169 
 

Хорива, Верхній і Нижній вал, а також Кожемяцкая). 

• Оболонській район, так звані "Оболонські липки", (Оболонська 

набережна від Героїв Сталінграда до перетину з Тимошенко). 

• Нові мікрорайони і будинки точкової забудови в усіх районах 

Києва (преміум і бізнес клас).  

• Приватні будинки і таунхауси, що знаходяться в межах міста у 

пішій доступності до метро, з сучасними комунікаціями, 

відмінними під'їзними шляхами, сучасною архітектурою. Площею 

від 150 м2, з ділянкою не менше 8 соток. 

• Заміські об'єкти (до 7 років будинки площею від 150-300 м2 і 

ділянкою землі не менше 8 соток розташовані в 30 кілометровій 

зоні.До них відносяться Пуща водиця, Лісова Буча, Хотів, 

Феофанія, Іванковичі, Нові та Старі Петрівці, Нові та Старі 

Безрадичі, Чабани та ін. 

Все вище 

середнього  

• Квартири в Печерському, Шевченківському, Подільському, 

Голосіївському районах в будинках не старше 30 років, сталінках, 

царських будинках на вулицях, що знаходяться не в самому центрі, 

а утворюють так званий широкий центр, прилеглий до 

центральних станцій метро на правому березі, такі як: Лесі 

Українки, Кіквідзе, дружби народів, Васильківська, Голосіївська, 

Саксаганського, Межигірська, Оленівська, Введенська, 

• Нові мікрорайони і дома точкової забудови в усіх районах Києва 

(класу комфорт). 

• Приватні домобудівництва рівня вище середнього також 

знаходяться у всіх без винятку районах і характеризуються 

наявністю ділянки не менше 4 соток і будинком площею від 90 м2, 

не старше 30 років, з ремонтом, сучасними комунікаціями, 

хорошими під'їзними шляхами. 

Ті ж характеристики притаманні і заміської нерухомості. Будинки 

повинні знаходиться на відстані не перевищує 30 км від знака Київ на 

всіх напрямках. 

Середній 

• Всі житлові приміщення зі зручностями (наявність 

централізованих коммунікацій: опалення, світло, гаряча і холодна 

вода), що перебувають у власності (не комунальні квартири, 

гуртожитки, бараки). 

• Розташування в транспортній досяжності (стосується квартир і 

будинків), в містах і селищах міського типу. 

Не можна прокласти різку грань між житлом, що належать до верхньої 

межі розуміється під середнім рівнем житла і нижчої, можна вважати 

лише наявність більш-менш якісного і сучасного ремонту. Так, якщо 

розглядати Київ, то до середнього рівня можна віднести, як квартири 

на Троєщині, так, наприклад, і квартири на нижньому Печерську - вул. 

Кіквідзе, Тімірязєвська, 

Нижче 

середнього 

• Відносяться комунальні квартири, гуртожитки, житло, що 

знаходиться в районах колишніх містоутворюючих підприємств і 

яке втратило сьогодні свою привабливість через відсутність 
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інфраструктури. 

Також невеликі (до 60 м2) будинки, які були побудовані в довоєнний 

(1930-ті роки) і повоєнний час (1940-50 рр.) і вимагають сьогодні 

капітального ремонту 

Низький 

рівень 

престижу 

• Квартири в будинках барачного типу без зручностей (відсутність 

центрального опалення і каналізації) і без ремонту. 

Невеликі будови (менше 50 м2 без зручностей і без ремонту, що 

відділені від громадського транспорту та інфраструктури в цілому. 

Дуже 

низький 

До дуже низькому типу житла ми не можемо віднести жодну з типів 

будівель, тому що в наших кліматичних умовах (зима, температура 

нище 0 більше 5 місяців в році). Людина не може вижити в 

некапітальних будові, тому тип трущоб відсутній через неможливість 

проживати в картонних спорудах, пластикових вагончиках і т. п. 

 

Б) В оригінальному дослідженні Л. Уорнер показник «Тип помешкання 

та район проживання» заповнювали інтерв’юери, що оцінює район 

проживання та тип помешкання на свій розсуд та згідно заздалегідь заданим 

інструкціям, щодо розподілення престижності районів за певними 

характеристиками. Чи маєте Ви зауваження до цього? Які?  

 

6. До існуючої процедури розрахунку індексу пропонується додати 

показник «Рівень місячного прибутку», що буде мати наступний вигляд:  

Рівень прибутку 
Категорія, тис. грн. Бал 

До 1 1 

1 – 2,5 2 

2,5 – 7,5 3 

7,5 – 12,5 4 

12,5 – 25 5 

25 – 50 6 

50  7 

 

У таблиці представлені грошові еквіваленти у українській валюті, що 

були підібрані аналогічним до оригінального способу розрахунку даної 

характеристики у Соціоекономічній Статусній Оцінці – на основі даних 

Держкомстату про «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної 

діяльності за період з початку року у 2017 році» http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Як, на Вашу думку, це може вплинути на розрахунок даного Індексу 

Уорнера?  

 

Чи є у Вас додаткові зауваження та побажання, щодо цієї теми? 
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Додаток Б 

Анкета он-лайн опитування експертів 

Доброго дня, шановний експерт! 

Вас вітає Ковальська Єлєна – аспірант кафедри “Методології та методів 

соціологічних досліджень” факультету соціології КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

В рамках мого дисертаційного дослідження я проводжу адаптації Індексу 

Соціальної Характеристики Л. Уорнера.  

 

З метою визначення ваги кожної з характеристик Адаптованого Індексу 

прошу Вас висловити свою експертну думку, щодо значущості для 

визначення позиції індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного 

українського суспільства. Для цього пропонується вказати відсоток 

значимості для кожної характеристики: 

 

1. Характеристика “Рід занять” (вимірюється за допомогою 

кодифікатору ISCO-08); % 

2. Характеристика “Рівень і джерело доходу” (у розрахунку на 

одну особу на місяць ( сукупний сімейний дохід на одну особу у грн./дол.); % 

3. Характеристика “Район проживання”: % 

А) географічне розташування (адміністративний район, частина 

адміністративного району, вулиця, віддаленість від кордонів міста); 

Б)наявність інфраструктури (віддаленість станцій метрополітену, 

транспортні розв’язки); 

В) тип будинку (дореволюційний до 1917 р. будівництва, сталінський 

період 20-50 рр. ХХ ст., панельні будинки до 1991 р., цегляні будинки до 

1991 р., новобудови з 1991 р. (вказується клас: економ, комфорт, бізнес, 

преміум), приватний будинок (рік будівництва), гуртожитки, тимчасове 

помешкання (бараки, казарми тощо (О. Беленок ).  

4. Характеристика “Тип помешкання”: % 

А) кількість м2 на одну проживаючу особу; 

Б) рік останнього ремонтування приміщення; 
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В) наявність побутової техніки: холодильник, телевізор, ПК, пилосос, 

пральна машина, посудомийна машина, водонагрівач, кондиціонер тощо. 

А тепер прошу Вас вказати ПІБ експерта (-ів), сфера діяльності якого 

також пов’язана із дослідження соціальної стратифікації українського 

суспільства:  

  

 

Дякую Вам за приділений час та висловлену думку, Ваш вклад є неоціненним 

для мене та мого дослідження!  
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Додаток В 

Анкета дослідження соціального статусу киян 

 

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. Тараса 

Шевченко 

 

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. 

Тараса Шевченка проводить опитування з метою вивчення загального стану 

населення міста Києва. Для опитування Ви були відібрані абсолютно 

випадковим чином. Нам дуже важливо, щоб анкету заповнили саме Ви, 

оскільки це забезпечить правильність процедури опитування та об'єктивність 

отриманих даних. Від Вашого особистого терпіння, сумлінності та щирості 

буде залежати якість всього опитування. Ми гарантуємо Вам 

конфіденційність Ваших відповідей. Всі отримані дані будуть аналізуватися 

тільки в узагальненому вигляді. Дякуємо за згоду взяти участь в нашому 

дослідженні! 

 

У питаннях 1-7 давайте поговоримо про Ваше останнє основне місце 

роботи 

 

1 На основному місці роботи Ви:  

1 - Найманий працівник  ПЕРЕХОДЬТЕ ДО ПИТАННЯ №3 

2 - Працюю на себе 

3 - Працюю у власному сімейному бізнесі 

4 - Важко відповісти 

 

2 Скільки у Вас працює (працювало) найманих працівників, якщо такі є 

(були) (вкажіть число)  

 

3 На основній роботі чи доводиться (доводилось) Вам керувати 

співробітниками та відповідати за їх роботу?  

 

1 - Так  

2 - Ні 

3 - Важко відповісти 

 

4 Якщо Вам доводиться (доводилось) керувати, то за роботу скількох 
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людей Ви несете (несли) відповідальність? (вкажіть число)  

 

5 Як називається (називалась) Ваша посада на основній роботі? (Будь 

ласка, опишіть якомога повніше, декількома словами (без скорочень та 

абревіатур)  

 

6 Якою саме діяльністю Ви займаєтеся (займались) переважну частину 

робочого часу?  

 

7 Яка підготовка / кваліфікація необхідна для виконання роботи? 

1 - Ніяка або незначна 

2 - Кілька тижнів/місяців навчання 

3 - Професійно-технічна освіта (ПТУ) або кілька років досвіду роботи 

4 - Середня спеціальна освіта (технікум, коледж) 

5 - Базова вища освіта (бакалавр) 

6 - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр)  

7 – Науковий ступінь ( кандидат наук, доктор наук)  

8 – Важко відповісти 

 

8 Рівень Вашої освіти: 

1 - Початкова, неповна середня 

2 - Середня загальна 

3 - Середня спеціальна (технікум, училище, коледж) 

4 - Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 

5 - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 

ступінь) 

6 – Важко відповісти 

 

9 Вкажіть, будь ласка, тип будинку, в якому Ви зараз проживаєте: 

1 - “Дореволюційний” до 1917 р. будівництва, 

2 - “Сталінський ” період будівництва - 20-50 рр. ХХ ст.,  

3 - Панельні будинок до 1991 р. будівництва,  

4 - Цегляні будинок до 1991 р. будівництва,  

5 - Новобудова з 1991 р. (вкажіть клас (підкреслити): економ, комфорт, 

бізнес, преміум),  

6 - Приватний будинок (вкажіть рік будівництва ), 

7 - Гуртожиток,  

8 - Тимчасове помешкання (бараки, казарми тощо), 

9 - Інший 

10 - Важко відповісти 
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10 Вкажіть, будь ласка, кількість м2 на одну особу від загальної площі 

помешкання, де Ви зараз проживаєте  

 

11 Вкажіть, будь ласка, рік останнього внутрішнього ремонту 

приміщення (квартири, будинку, кімнати), де Ви зараз проживає 

 

Які предмети тривалого користування і в якій кількості присутні в 

приміщенні, де Ви зараз проживаєте: 

 (Відмітьте всі наявні предмети та вкажіть їх кількість): 

12 – холодильник  

13 – телевізор ламповий  

14 – телевізор ЖК  

15 – персональний комп’ютер (включаючи ноутбук)  

16 – пилосос  

17 - пральна машина 

18 - посудомийна машина  

19 – водонагрівач (бойлер) 

20 - кондиціонер  

21 – сушильна машина  

 

22 Вкажіть, будь ласка, чи є у Вашій оселі санітарний вузол (включаючи 

туалет, ванну або душ, умивальник тощо): 

1 – Так  

3 – Ні  ПЕРЕХОДЬТЕ К ВОПРОСУ №24  

 

23 Вкажіть кількість санітарних вузлів  

 

24 Чи є Ви власником (співвласником) помешкання, в якому 

проживаєте? 

1 - Так  

2 - НІ 

3 - Важко відповісти 

 

25 Який Ваш рід діяльності на основному місці роботи?  

1 - Професійна робота, наприклад, така робота, як: доктор - учитель - 

інженер - художник - бухгалтер. 

2 - Вища адміністративна робота, наприклад, така робота, як: банкір - 

управлінець у великій бізнес-структурі - чиновник високого рангу - 

профспілковий чиновник 
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3 - Службовець, наприклад, така робота, як: секретар - клерк - офіс менеджер 

- бібліотекар 

4 - Робота в сфері торгівлі, наприклад, така робота, як: менеджер з продажу 

- власник магазину - продавець - страховий агент 

5 - Робота в сфері послуг, наприклад, така робота, як: власник ресторану - 

співробітник міліції - офіціант - сторож - перукар - військовослужбовець 

6 - Кваліфікований робітник наприклад, така робота, як: майстер - механік - 

друкарі - виробник знарядь праці - електрик 

7 - Напівкваліфікований робітник, наприклад, така робота, як: водій автобуса 

- робітник на заводі - столяр - бляхар - пекар 

8 - Некваліфікований робітник, наприклад, така робота, як: різноробочий - 

швейцар - некваліфікований робітник на фабриці 

9 - Робітник в сільському господарстві, наприклад, така робота, як: фермер - 

різноробочий в сільському господарстві - водій трактора – рибалка 

10 - Важко відповісти 

 

26 Вкажіть, будь ласка, основне джерело доходу Вашої родини, який 

отримали Ви або будь-який член родини: 

1 - заробітна плата від усіх робіт, 

2 - чистий дохід від бізнесу, ферми або ренти,  

3 - пенсії,  

4 - дивіденди,  

5 - соціальні виплати 

6 - інші доходи, які отримали Ви або будь-який член родини 

7 - Важко відповісти 

 

27 Яким був сукупний дохід Вашої родини на місяць у грн. за останні 

півроку у розрахунку на одну особу? Будь ласка, враховуйте надходження 

від усіх робіт, чистий дохід від бізнесу, ферми або ренти, пенсії, дивіденди, 

соціальні виплати та будь-які інші доходи, які отримали Ви або будь-який 

член родини. (Дохід на одного члена родини визначається діленням 

сумарного доходу родини на кількість членів родини, включаючи 

неповнолітніх дітей) грн. 

 

28 Яка з наведених нижче оцінок найбільш точно характеризує 

матеріальне становище Вашої сім'ї? 

1 - грошей не вистачає навіть на придбання продуктів харчування 

2 - грошей вистачає тільки на придбання продуктів харчування 

3 - грошей досить для придбання необхідних продуктів і одягу, більші 

покупки доводиться відкладати 

4 - купівля більшості товарів тривалого користування (холодильник, 
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телевізор) не викликає труднощів, однак купити квартиру ми не можемо 

5 - грошей досить, щоб взагалі ні в чому собі не відмовляти 

6 - Важко відповісти 

 

29 Уявіть собі, що на сходинках певних "сходів" розташовані люди з 

різним становищем в суспільстві: на найнижчій сходинці - ті, хто має 

найнижче становище, а на найвищій - ті, хто має найвище становище. 

На яку з цих сходинок Ви поставили б себе? 

 
      7 
     6  
    5   
   4    
  3     
 2      
1       

 

 

30 Ваша стать:  1. Чоловіча  2. Жіноча 

 

31 Ваш вік (кількість повних років):  

 

 

Дякуємо за Ваші відповіді! 
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Додаток Г 

 

Стенограми експертного опитування 

1. Макеєв Сергій Олексійович – доктор соціологічних наук, 

професор, завідувач відділу соціальних структур Інститут 

соціології Національної академії наук України 

Дата інтерв’ю: 30.05.17 

Хронометраж: 47:56 

Запропоновані експерти: Анна Домаранська, Олена Симончук  

 

1. Суб’єктивні методи визначання соціального статусу не превалюють в 

сучасних емпіричних дослідженнях. В дослідженнях структури та 

стратифікації існує декілька усталених методів фіксації об’єктивного 

положення в структурі економічних відносин: класові схеми, 

соціально-економічні індекси. Лондонська школа, Сейдж і компанія.  

2. Якщо ми хочемо більш суворо вимірювати положення в структурі – 

потрібно звертатися до об’єктивних індексів. Уорнер тут би 

пригодився. Його перевага у більшій кількості показників, у порівнянні 

із суб’єктивними методиками, де один, максимум два показника. Він 

потребує апробації та валідизації, тоді це буде “симпатичний” індекс. 

Але його перевага безумовна лише нам суб’єктивними методами, 

порівняння із аналогічними об’єктивними методиками залежить від 

цілі дослідження. 

3. Спочатку потрібно зрозуміти, що ми хочемо пояснювати, тому що 

кожен індекс – це пояснювальна змінна.  

4. Зараз у представленому вигляді у Індексі Уорнера є два показники, що 

фіксуються об’єктивно, а два – суб’єктивно. Це не перший випадок 

комбінації суб’єктивних та об’єктивних характеристик - Індекс Блау і 

Дункана. Дохід, освіта та престиж. 

http://i-soc.com.ua/ukr/makeev.php
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5. Уорнера відсутні приклади великих досліджень. 

6. Якщо додати показник “об’єм доходу”, то це вже не Уорнер. Це буде 

Індекс на основі Уорнера. 

7. Як будемо оцінюватимете категорію “дохід” – яка вага. Взяти шкалу 

доходів з моніторингу або з європейського дослідження. Інтервалів 

буде 5-6. Конструюємо новий індекс, в якому економічний статус 

вимірюється двома характеристиками. 

8. Виходячи із досвіду досліджень економічний фактор – найголовніший. 

Економічний статус – найголовніший. Професія та дохід – 

найголовніші. 

9. Показати на прикладі досліджень з чим пов'язаний дохід. 

10. Подивитись дослідження по престижності районів. 

11. В усіх сучасних дослідження “рід занять” фіксується відкритим 

питанням.  

12. Уорнер – це давнина, релікт, потрібно звертатись до сучасних 

класифікаторів. Але вони не ієрархізовані, а Уорнер потребує ієрархії. 

Потрібно ввести критерій, за яким ми будемо ієрархізувати. Ієрархія 

буде квазі- або псевдо-стратифікація. 

13. В американському суспільстві існують приклади жорстокої ієрархії 

місця проживання так професор університету може жити тільки у 

певних районах. Престижність районів, безумовно, вкорінена у 

свідомості людей.  

14. Експерт по нерухомості знає престижність районів. Класифікація 

експерта може відрізнятися від класифікації рядових людей. 

Універсальну схему престижності районів створити не можливо. Тут 

потрібно вказувати: це не результат масового опитування, це експертна 

оцінка по вподобанням людей у купівлі квартир. Із чітко зазначеними 

критеріями. 

15. Це методика для локальних досліджень, міських. Цей індекс для 

загально національних досліджень повен додатково включати 
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характеристики: престижу території, престижність населеного пункту, 

географічне положення. Для вивчення локальної ситуації. 

16. Можна використати для міста Києва, є інститут, що займається 

вивченням Києва. Потрібно запропонувати їм готову методику, це і є 

апробація, впровадження. 

17. У нас не буде у вибірці найвищих та найнижчих показників у всіх 

характеристиках.  

18. Ввести жорсткі критерії показника “Тип помешкання”: метраж, ремонт, 

побутова техніка. 

19. Додати основне питання, наприклад: “Як Ви відноситесь до того, що 

Кличко їздить на велосипеді”, а далі всі інші. 

20. Потрібно написати готовий синтаксис для розрахунку індексу, 

орієнтуватися на сучасні методи.  

21. Прагнути до великої кількості класів, які можна агрегувати. Для різних 

досліджень можуть бути потрібні різна кількість класів. 

22. Можна зробити візуалізацію престижності районів. 

 

2. Домаранська Анна Олександрівна - кандидат соціологічних наук, 

провідний соціолог, дисертаційне дослідження тема: «Методологія і 

методика побудови стратифікованих класифікацій» 

Дата інтерв’ю: 30.05.17 

Хронометраж: 01:01:32 

Запропоновані експерти: Олена Симончук 

 

1. Це цікава ідея. Перша перевага – безперервна шкала, яку можна 

використовувати для статистичних процедур (лінійна регресія).  

2. Уорнер - це локальні дослідження.  

3. Потрібно прослідкувати історичний шлях пошуку від Уорнера до 

сучасності. Це перевага, що пройшов час і є багато робіт. 

4. Показник району – це метадані, які потім кодуються.  

http://i-soc.com.ua/ukr/domaranskaya.php
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5. Вага, задана Уорнером потрібна буде перевірена – визначені регресійні 

коефіцієнти.  

6. Вимірювання “роду занять” та “дохід” потрібно взяти із сучасних 

досліджень. 

7. Ваша новизна – це нерухомість, потрібно зосередивсь на цьому. 

Потрібно довести, що цей критерій має вагу, впливає. 

8. Перед власним дослідженням подивитися дані у моніторингу та 

європейському дослідженні (там є джерело доходу): чи є зв'язок між 

доход, родом занятті та характеристиками близькими до району 

проживання та типу помешкання. Валідизація – це на емпіричних 

даних. 

9. Написати про російські дослідження. 

10. У джерелі прибутку майже всі можуть потрапити в одну категорію. 

Данні європейського дослідження. 

11. “Рід занять” – раджу використовувати ISCO.  

12. “Район проживання”: виділити критеріями, за якими оцінював експерт. 

Механізм такий: інтерв’юер фіксує місце проведення опитування та 

тип будинку. Вміти характеризувати престижність місця проживання 

респондента.  

13. “Тип помешкання” подивитися у моніторингу, в ТНС є багато змінних 

по стилю життя – подивись. Квадратура, ремонт, наповнення квартири. 

Можна зробити картинки за якими буде оцінювати інтерв’юер.  

14. Можемо вдосконалювати або змінювати категорії індексу на основі 

обґрунтувань. 

15. Якщо при перевірці на реальних даних не буде зв’язку у “джерелі 

прибутку”, то можна від нього відмовитись. 

16. Можна зробити категорію “рівень доходу” відкритим питанням, але 

буде менше відповідей. Можна зробити два питання (закрите і 

відкрите), можна зробити самозаповнення.  
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17. Потрібно попрацювати зі шкалою: потрібно зробити більш 

деталізовану шкалу, краще потім об’єднати.  

18. Якщо є можливість опитати закритий комплекс – це доречно зробити. 

19. Зробити точкове дослідження по всім районам репрезентативно, 

виділити типи. 

20. Задати критерій, за яким будемо перевіряти конструктну валідність.  

 

 

3. Куценко Ольга Дмитрівна - доктор соціологічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Соціальних структур та соціальних відносин» 

КНУ ім. Т. Шевченка 

Дата інтерв’ю: 02.06.17 

Хронометраж: 37:50 

Запропоновані експерти: Анна Домаранська, Світлана Оксамитна 

 

1. Розповсюджені і об’єктивні, і суб’єктивні методи. Уорнер – це мікс 

суб’єктивного та об’єктивного підходу, дозволяє вийти на культурно 

орієнтовані ознаки. 

2. Завдяки Уорнеру здобули популяризації суб’єктивні методи 

дослідження статусу.  

3. “Рід занять” запропонована Уорнером шкала застаріла. Закладені різні 

критерії у шкалу – не зрозуміло як їх зараз трактувати. Вже існують 

нові класифікатори, вони активно застосовуються, вивірені. 

Застосування ІСКО – шлях на вдосконалення Уорнера.  

4. “Джерело доходу”: майбутні роки після Уорнера довели, що має бути 

буквальне вимірювання рівня доходу: Ґолдторп, Райт – ввести 

фактичний рівень доходу: середній дохід за останні три місяці або пів 

року. Потрібно вводити додаткову ознаку.  
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5. Вага кожної змінної змінилась за 80 років після досліджень Уорнера, це 

і є валідизація шкали. Ви маєте прийти до внеску кожного показника у 

модель статусу. 

6. “Район проживання” одна уявлення про престиж буду у великому місті, 

інше у маленьких населених пунктах. Потрібно класифікувати окремо 

для кожного населеного пункту. Рішення може бути таке: інтерв’юери 

самі повинні самі давати оцінку престижності, після інструктажу, який, 

в свою чергу розроблений на основі попередньої оцінки престижності 

кожного населеного пункту. Розробити вибірку по районах, тобто 

характеристика району проживання буде закладена у квотну вибірку. 

Тобто на місцях проводиться інструктаж по престижності районів, а на 

основі цього розробляють вибірку. Виділити критерії з характеристик 

експерту.  

7. “Тип помешкання” на прикладі досліджень ИСС були параметри 

суб’єктивної оцінки інтервьюера, щодо оцінки будинку, ремонту тощо, 

але вони не спрацювали. 

8. Індекс Уорнера можна змінювати, у науці не має нічого сталого, 

змінюється життя і змінюються методики. Потрібно бути гнучкою і 

критичною. Потрібно рефлексувати на зміни у суспільстві. Потім це 

буде називатися: “Методологія Уорнера, модифікована Ковальською” 

 

4. Симончук Олена Володимирівна - кандидат соціологічних наук, 

співробітник відділу соціальних структур Інститут соціології 

Національної академії наук України 

Дата інтерв’ю: 06.06.17 

Хронометраж: 36:02 

Запропоновані експерти: Сергій Дембіцький, Світлана Оксамитна, Анна 

Домаранська, Тетяна Нікітіна 

 

http://i-soc.com.ua/ukr/simonchuk.php
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1. В даному випадку ви, на сам перед, розробляєте схему, ви її спочатку 

адаптуєте, а вже потім будете валідизовувати. Дуже добре, що ви 

будете це здійснювати, тому що зараз існую тенденція до 

популяризації картографування класів. 

2. На якій вибірці це реалізувати? Для побудови вибірки по Києву 

потрібно знайти спонсора, що фінансуватиме приєднання до омнібусу 

КМІСу або ІС НАН. В теорії мені дуже подобається схема Уорнера, але 

її недолік – розробка для локального дослідження. Уорнер добре у 

теорії, але його дуже важко операціоналізувати. Більшість схем, з 

якими ми працюємо мають конкретне число змінних, що є 

стандартними для звичайних масивів – міжнародних та національних. 

Альтернативні класові схеми – Райт, ҐолдторпҐолдторп, Еспін-

Андерсон, Європейська Соціальна Класифікація.  

3. Ідея Дункана, щодо заміни категорій “район проживання” та “тип 

помешкання” розміром ренти для Києва не спрацює.  

4. Вибірка на студентах виключає показники “район проживання” та “тип 

помешкання”, від чого втрачається вся чарівність та оригінальності 

підходу Уорнера. Через статус голови родини – втрачається 

практичний зміст роботи. Інструмент, що валідизований таким чином 

не може бути екстрапольований на генеральну сукупність, його 

неможливо застосувати. Репрезентативна вибірка для Києва – 800. 

Великі сумніви, щодо реалізації вибірки.  

5. Зробити замість цього валідизацію Індексу престижу Треймана або SES 

з додаванням Уорнера. Або зробити валідизацію європейської 

соціально-економічної класифікації – це те, що актуально зараз, 

можливо реалізувати на будь-якому масиві. 

6. Ми використовуємо або класові схеми, або індекси соціального 

статусу. Але валідизацією мало хто займається.  

7. Золота змінна в масиві ISCO. 

8. Який інструмент має більшу пояснювальну силу. 
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9. Добре зроблено і я повністю згідна із розробкою змінної “район 

проживання”. Але ця змінна буде завжди носити локальний характер.  

10. Добре подумати, як цей індекс використовувати в подальшому. 

11. Використовувати “район проживання” в момент побудови вибірки, не 

включається у опитування. 

12. На виході повинен буде синтаксис. 

13. Чи буде це градаційна схема або категоріальна схема. 

14. Класова схема Уорнера (три класи, розділені на шари) – звичайна 

градаційна структура 

15. “рід занять” вимірюємо на основі ISCO, подивитись сучасні схеми на 

його основі 

16. “джерело прибутку” у нас практично не має людей з успадкованим 

статком, ця категорія буде статистично непомітна, зароблений статок – 

теж, відсотки від вкладів – не працює, крім того зарплата помісячна та 

зарплата погодинна – єдині, що будуть працювати, приватна допомога 

– буде працювати для студентів та дітей, соціальна допомога від 

держави – пенсіонери.  

17. “рівень прибутку” працює погано. Використовується суб’єктивна 

оцінка (Моя сім’я може дозволити собі..) . Використовувати не 

рекомендую.  

18. Критеріальна валідність – включити до анкети перевіряючи питання  

19. “Тип помешкання”. 

20. Чим більше інструментів ми запропонуємо для соціального 

картографування Києва – тим краще. 

21. Одиницею вашого аналізу повинен буди соціальний статус не індивіда, 

а сім’ї, тому що третина вибірки – це люди до 30 років, які ще нічим не 

володіють. Можна звернутись до derived class (виробничий клас) – 

визначення соціальної позиції сім’ї або за тим, хто заробляє найбільше 

– relevance persone of household або той, хто є власником помешкання.  
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22. Потрібно знайти такий підхід, що матиме симпатичну теорію та 

витончено операціоналізувати. 

 

5. Дембіцький Сергій Сергійович - кандидат соціологічних наук, 

науковий співробітник відділу методології та методів соціології 

Інституту соціології НАН України 

Дата інтерв’ю: 20.06.17 

Хронометраж: 45:41 

Запропоновані експерти: Олена Симончук 

 

1. Повинна бути теоретична база, яку ви не перевіряєте, на основі якої ми 

будуємо шкалу.  

2. “район проживання” Якщо ми жорстко прив’язуємося до схеми 

нерухомості – то є питання щодо уніфіковності закладених критеріїв. 

Дуже суб’єктивне сприйняття престижу районів. Якщо робити через 

карту – дуже важко кодифікувати. Не ставимо під сумнів думку 

експерту. Ввести дихотомію, спитати: “чи Ваш район більш 

престижний, ніж будь-який інший район Києва”. Піти до спрощення 

форми до універсалізації.  

3. “рід занять” ISCO – потрібно не просто взяти класифікацію, а і 

розібратися із ранжуванням, ієрархією. Пояснити, що вона краще 

показує.  

4. “джерело доходу” – може є зміст застосувати шкалу “на що вистачає 

грошей”. Можна додати обидва питання і “на що вистачає грошей”, і 

“помісячний дохід” і подивитися, що буде краще працювати.  

5. “тип помешкання” Можливо є зміст у деталізації критеріїв, питати про 

ремонт. Як показник побуту.  

6. Ніхто не буде брати методику, що розроблена лише для Києва. Тільки 

для ентузіастів. Це дуже обмежує вашу методику. Із цієї методики 

неможливо зробити універсальну, тому що вона прив’язана до Києва і 
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до вподобань конкретного експерта. Висновки Дункана, щодо 

показника “ренти” – але бажано не прив’язуватися до грошей. 

7. Якщо ви зробите універсальну методику, то її можна ввести у 

моніторинг.  

8. Можна зробити два види методики: універсальну для національних 

вибірок і детальну для локальних суспільств.  

9. Спочатку пояснюємо наскільки добре наша методика пояснює 

реальність, вписується у неї, потім – перевіряємо всі види валідності.  

10. Критеріальна валідність на двох протилежних групах – методика 

повинна “зловити” статус. 

11. Конструктна валідність – у вас є явище – стратифікація, яка з чимось 

пов’язана, наприклад, з рівнем освіти, теоретично пов’язані поняття, 

тобто вводимо ще одну характеристику, якщо вона корелює – тоді 

валідність доведена. А також явища, з якими не пов’язано, також 

перевіряємо. 

12. Уніфікувати район проживання.  

13. Те, що повинен оцінювати об’єктивно все інтерв’юер – ідеальний тип. 

Можна замінювати це непрямими, хитрими питаннями напряму 

респонденту.  

14. Якщо опитувати студентів  

15. Додавати питання, пробувати різні підходи.  

16. Во многих населенных пунктах районы проживания можно разделить 

на обычные и престижные. А бывает и так, что все районы - обычные 

или престижные. По Вашему мнению, как оценит большинство 

жителей Вашего населенного пункта район Вашего проживания? 1. 

Оценит как обычный. 2. Оценит как престижный. лично я думаю, что 

это вопрос не об установках (или не только об установках), а о 

поведении т.к. речь идет о проживании оэтому и сложности в плане 

самооцінки - не хочется признаваться что живешь не там что до 

длинной постановки вопроса, то это нормально когда речь идет о 
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поведении, даже рекомендуем (Садмен) + не используем дихотомию 

престижно / не престижно сами понимаете почему 

конечно надо тестировать... может во время апробации добавить 

вариант "Сложно сказать" но хотелось бы от нее уйти. 

 

6. Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, 

доцент, Декан факультету соціальних наук і соціальних технологій 

(ФСНСТ) 

Дата інтерв’ю: 20.06.17 

Хронометраж: 41:13 

Запропоновані експерти: -  

 

1. Категорично погоджуюсь з тим, що Уорнера можна використовувати 

тільки для локальних спільнот. Зробити загальнонаціональний індекс 

неможливо. 

2. “Район проживання” оцінка експерта – це суб’єктивна оцінка, яка не 

буде сталою в усіх експертах. В принципі критерії можуть бути 

універсальними для схожими за характеристиками міст. Можна 

перевірити для Києва і запропонувати його застосування в інших міста. 

Але це не буде працювати на загальнонаціональних вибірках.  

3. Це статусні групи, які ми умовно називаємо класами, це страти.  

4. Будуть групи за Райтом “Суперечливих класових локалізацій”, у мене 

це будуть “суперечливі статусні локалізації” за районом проживання і 

типом помешкання – один статус, за родом занять та типом 

помешкання – інший статус.  

5. “Рід занять” беремо схемо ISCO 

6. “Джерело прибутку” Кого опитуємо: все доросле населення чи тільки 

зайняті? Не дасть диференціації 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst
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7. Замінити на рівень прибутку і доповнити її суб’єктивним питанням 

“наскільки Вам вистачає грошей” – буде працювати. Більше 30% не 

відповідає питання про дохід.  

8. “Тип будинку” є важливою.  

9. Що будемо пояснювати? Які процеси будуть пояснені? Потрібно 

довести, що це змінна, яка щось пояснює.  

10. Не є прихильником опитувати дітей про батьків. Я ставлюсь до цього 

скептично 

 

7. Нікітіна Тетяна Євгеніївна - кандидат соціологічних наук, 

провідний соціолог відділу історії, теорії та методології соціології 

Інституту соціології НАН України. 

Дата інтерв’ю: 12.07.17 

Хронометраж: 40:06 

Запропоновані експерти: Середа Олексій Сергійович  

1. ISCO – потрібно визначитись з роком. Використовується він і у 

Моніторингу, і в ESS. У комерційних, маркетингових дослідженнях 

використовувати ISCO дуже важко – у ньому закладено велику кількість 

відкритих питань, які дуже ресурсозатратно кодувати. З власного досвіду 

скажу, що я прийшла до показника «Рід занять». Але з методологічної точки 

зору ISCO використовувати доцільніше. З практичної точки зору не в усіх 

дослідження це виправдано з фінансової точки зору. 

2. «Джерело прибутку» може бути замінено на «Дохід». Є два підходи: 

«середньомісячний дохід сім’ї (на одного члена сім’ї)» та «недоїдайка». 

Краще працюють інтервали. З точки зору верифікації - можна спитати і на 

одного члена сім’ї і на кожного, і "недоїдайку". 

3. Взяти дані Моніторингу, ESS, КМІС, старі дослідження телеканалу 

Україна, TNS - взяти різні питання і в Excel порівняти варіанти їх 

формулювань, у порівнянні із кількістю респондентів, які на них 
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відповідають і як відповідають (відпустки, вільний час). Важливо, щоб це 

було а один рік. Розкрити усі групи.  

4. ISCO краще використовувати, але складніше.  

5. В моніторингу є і ISCO і спрощений варіант, потрібно вивести, що із чим 

співвідноситься і пропонувати стислу методику.  

6. “Район проживання” потрібно розділити на “район” і “тип будинку”. В 

такому випадку ми отримаємо більш формалізований індекс і на місцях 

бригадири будуть кодувати лише “район”. 

7. Проаналізувати парадані із ESS, моніторингу, TNS. 

8. Методика оцінки ваги описана у тритомнику Паніної. Вагу потрібно буде 

приписувати за допомогою експертних опитувань, але не соціологів, а 

ріелторів.  

9. У репрезентативному дослідженні район буде закладено у вибірку.  

10. Потрібно працювати із вибірковими дільницями, взяти її за мінімальну 

одиницю вимірювання, скачати її на сайті ЦВК. 

 

8. Середа Олексій Сергійович – асистент кафедри методології та 

методів соціологічних досліджень, КНУ ім. Тараса Шевченка  

Дата інтерв’ю: 23.07.17 

Хронометраж: 1:12:11 

1. Якщо ми видозмінюємо будь-яку частину Індексу Уорнера, то мова уже 

іде не про Уорнера, а про розробку нового Індексу. Тобто потрібно 

обґрунтовувати усю концепцію спочатку, тому що теорія, закладена в 

оригінальному підході була втрачена. 

2. Що включає процедура адаптації: переклад, знаходження еквівалентних 

термінів (якщо прямий переклад з будь-яких причин не відповідає), 

отримаємо набір індикаторів, на основі процедур інтерпретації та 

операціоналізації доводимо еквівалентність оригінальній методиці, після 

цього проводимо процедуру емпіричної валідизації. Дивимось, чи 

зрозумілі адаптовані категорії респондентам, після цього перевіряємо чи 
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виявляє методика ті групи людей, які ми хотіли виділити – для цього 

застосовується аналог методики, який довів свою життєздатність. Якщо 

результати мають високу кореляцію, то можемо вважати, що методика 

працює.  

3. Щодо ваги індикаторів: передбачаємо, що один або декілька факторів є 

визначальними, але додаючи інші, менш значущі, фактори, ми додаємо 

точності моделі, підвищуємо силу пояснювальної змінної. Визначити вагу 

кожного індикатора можна двома способами: 1. Експертне опитування з 

метою визначення ваги кожної характеристики; 2. Визначення факторних 

навантажень. 

4. “Рід занять” – ISCO – система, що загально конвенційно прийнята, але 

вона бути обґрунтована для включення в дану модель. 

5. Потрібно розглянути еталонну методику, наприклад, “сходинкова шкала” 

в Моніторингу ІС НАН. 

6. Основна задача на даний момент: потрібно бути теоретичне 

обґрунтування, з чого складається соціальний статус в Україні. Цілісна 

модель, з чого цей статус складається. Потрібен чіткий конструкт. Після 

цього потрібно здійснити інтерпретацію та операціоналізацію.  

7. “Тип помешкання” можна вимірювати квадратними метрами на члена 

сім’ї, наявності зручностей та додатковими приладами. 

8. “Район проживання” як тільки ми вводимо цей індекс – ми обмежуємо 

методику 30 містами в Україні. Тому що неможливо буде довести 

еквівалентність престижності. Є об’єктивні показники: вартість оренди, 

вартість квадратного метра. Обираємо вибірку однакових за 

характеристиками квартир і порівнюємо їх вартість.  
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Додаток Д 

Наповнення категорій престижності характеристики “Район 

проживання” 

 

Категорія Розгорнута характеристика 

Дуже 

престижний  

 Відносяться новобудови класу бізнес та вище, "царські" 

будинки, будинки сталінської забудови, що знаходяться в 

історичному центрі Києва (не Поділ) - це центральні 

частини Печерського і Шевченківського району. 

 Вулиці Банкова, Інститутська, Липська, Грушевського, 

Дарвіна, Кропивницького, Круглоуніверситетська, 

Хрещатик, Шота Руставелі, Велика Васильківська (від 

Хрещатику до перетину з Л. Толстого), Еспланадна, 

Городецького, Заньковецької, Бульвар Т. Шевченка (від 

Хрещатику до перетину з Терещенківською), Леонтовича, 

Б. Хмельницького (від Хрещатику до перетину з І.Франко), 

Велика Житомирська, Софіївська, Михайлівська, 

Володимирська (від Десятинної до перетину з Л. Толстого), 

Десятинна, Андріївський узвіз. 

 Райони приватної забудови в Печерському районі - це нові 

будинки на вулицях Мічуріна, Редутна, Звіринецька, 

 Заміські будинки сучасної архітектури площею від 300 м2, з 

ділянкою не менше 24 соток, розташовані в селищах Конча-

Заспі, Башта, Козин, Лісники. 

Престижний  

 Житлові будинки "царські", "сталінки", новобудови бізнес 

класу, що знаходяться в Печерському і центрі 

Шевченківського району, центрі Подолу (вулиці Ігорівська, 

Борисоглібська, Андріївська, Хорива, Верхній і Нижній вал, 

а також Кожем'яцька). 

 Оболонський район, так звані "Оболонські липки", 

(Оболонська набережна від Героїв Сталінграда до перетину 

з Тимошенко). 

 Нові мікрорайони і будинки точкової забудови в усіх 

районах Києва (преміум і бізнес клас).  

 Приватні будинки і таунхауси, що знаходяться в межах 

міста у пішій доступності до метро, з сучасними 

комунікаціями, відмінними під'їзними шляхами, сучасною 

архітектурою. Площею від 150 м2, з ділянкою не менше 8 

соток. 
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Категорія Розгорнута характеристика 

 Заміські об'єкти (до 7 років будинки площею від 150-300 м2 

і ділянкою землі не менше 8 соток розташовані в 30 

кілометровій зоні. До них відносяться Пуща водиця, Лісова 

Буча, Хотів, Феофанія, Іванковичі, Нові та Старі Петрівці, 

Нові та Старі Безрадичі, Чабани та ін. 

Все вище 

середнього  

 Квартири в Печерському, Шевченківському, Подільському, 

Голосіївському районах в будинках не старше 30 років, 

сталінках, царських будинках на вулицях, що знаходяться 

не в самому центрі, а утворюють так званий широкий центр, 

прилеглий до центральних станцій метро на правому березі, 

такі як: Лесі Українки, Кіквідзе, дружби народів, 

Васильківська, Голосіївська, Саксаганського, Межигірська, 

Оленівська, Введенська, 

 Нові мікрорайони і дома точкової забудови в усіх районах 

Києва (класу комфорт). 

 Приватні домобудівництва рівня вище середнього також 

знаходяться у всіх без винятку районах і характеризуються 

наявністю ділянки не менше 4 соток і будинком площею від 

90 м2, не старше 30 років, з ремонтом, сучасними 

комунікаціями, хорошими під'їзними шляхами. 

 Ті ж характеристики притаманні і заміської нерухомості. 

Будинки повинні знаходиться на відстані не перевищує 30 

км від знака Київ на всіх напрямках. 

Середній 

 Всі житлові приміщення зі зручностями (наявність 

централізованих комунікацій: опалення, світло, гаряча і 

холодна вода), що перебувають у власності (не комунальні 

квартири, гуртожитки, бараки). 

 Розташування в транспортній досяжності (стосується 

квартир і будинків), в містах і селищах міського типу. 

 Не можна прокласти різку грань між житлом, що належать 

до верхньої межі розуміється під середнім рівнем житла і 

нижчої, можна вважати лише наявність більш-менш 

якісного і сучасного ремонту. Так, якщо розглядати Київ, то 

до середнього рівня можна віднести, як квартири на 

Троєщині, так, наприклад, і квартири на нижньому 

Печерську – вул. Кіквідзе, Тімірязєвська, 

Нижче 

середнього 

 Відносяться комунальні квартири, гуртожитки, житло, що 

знаходиться в районах колишніх містоутворюючих 

підприємств і яке втратило сьогодні свою привабливість 

через відсутність інфраструктури. 

 Також невеликі (до 60 м2) будинки, які були побудовані в 

довоєнний (1930-ті роки) і повоєнний час (1940-50 рр.) і 
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Категорія Розгорнута характеристика 

вимагають сьогодні капітального ремонту 

Низький 

рівень 

престижу 

 Квартири в будинках барачного типу без зручностей 

(відсутність центрального опалення і каналізації) і без 

ремонту. 

 Невеликі будови (менше 50 м2 без зручностей і без 

ремонту, що відділені від громадського транспорту та 

інфраструктури в цілому. 

Дуже 

низький 

 До дуже низькому типу житла ми не можемо віднести 

жодну з типів будівель, тому що в наших кліматичних 

умовах (зима, температура нижча за 0 більше 5 місяців 

протягом року). Людина не може вижити в некапітальниій 

будові, тому тип «нетрі» відсутній через неможливість 

проживати в картонних спорудах, пластикових вагончиках і 

т. п. 
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Додаток Е 

Операціоналізація характеристик Адаптованого ІСХ Уорнера 

Характеристи

ка  

Підхарактерис

тика 

Операціоналізація 

Рід занять  1. На основному місці роботи Ви:  

1 - Найманий працівник  

2 - Працюю на себе 

3 - Працюю у власному сімейному бізнесі 

4 - Важко відповісти 

 

2. Скільки у Вас працює (працювало) найманих 

працівників, якщо такі є (були); 

 

3. На основній роботі чи доводиться (доводилось) Вам 

керувати співробітниками та відповідати за їх роботу?  

1 - Так 

2 - Ні 

3 - Важко відповісти 

 

4. Якщо Вам доводиться (доводилось) керувати, то за 

роботу скількох людей Ви несете (несли) 

відповідальність?  

 

5. Як називається (називалась) Ваша посада на основній 

роботі 

 

6. Якою саме діяльністю Ви займаєтеся (займались) 

переважну частину робочого часу? 

 

7. Яка підготовка / кваліфікація необхідна для виконання 

роботи? 

1 - Ніяка або незначна 

2 - Кілька тижнів/місяців навчання 

3 - Професійно-технічна освіта (ПТУ) або кілька 

років досвіду роботи 

4 - Середня спеціальна освіта (технікум, коледж) 

5 - Базова вища освіта (бакалавр) 

6 - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр)  

7 – Науковий ступінь ( кандидат наук, доктор 

наук)  

8 – Важко відповісти 

 

8. Рівень Вашої освіти. 

1 - Початкова, неповна середня 
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Характеристи

ка  

Підхарактерис

тика 

Операціоналізація 

2. - Середня загальна 

3. - Середня спеціальна (технікум, училище, 

коледж) 

4. - Перша ступінь вищої освіти (бакалавр) 

5. - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, 

аспірантура, вчений ступінь) 

6. - Важко відповісти 

 

9. До якої галузі економіки належить підприємство / 

організація, в якій Ви працюєте (працювали)? 

1 - Сільське, лісове та рибне господарство 

2 - Промисловість 

3 - Будівництво 

4 - Оптова та роздрібна торгівля, готелі та 

ресторани 

5 - Транспорт і зв'язок 

6 - Фінансова діяльність, страхування 

7 - Операції з нерухомістю, науково-дослідницька 

та експертна діяльність, діяльність у сфері 

інформатизації, рекламна діяльність 

8 - Державне управління 

9 - Освіта 

10 - Охорона здоров'я та соціальна допомога 

11 - Надання колективних і особистих послуг, 

діяльність у сфері культури та спорту, 

діяльність громадських організацій 

12 - Інше (напишіть)  

13 - Важко відповісти 

Рівень доходу  Яким був середній сукупний дохід Вашої родини на 

місяць у грн. протягом останніх півроку у розрахунку на 

одну особу? 

Район 

проживання 

 Район 

проживання 

Вкажіть, будь ласка, адресу Вашого фактичного 

проживання або поштовий індекс 

Тип будинку Вкажіть, будь ласка, тип будинку, в якому Ви зараз 

проживаєте 

1 - “Дореволюційний” до 1917 р. будівництва, 

2 - “Сталінський” період будівництва - 20-50 рр. 

ХХ ст.,  

3 - Панельні будинок до 1991 р. будівництва,  

4 - Цегляні будинок до 1991 р. будівництва,  

5 - Новобудова з 1991 р. (вкажіть клас 

(підкреслити): економ, комфорт, бізнес, 
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ка  

Підхарактерис

тика 

Операціоналізація 

преміум),  

6 - Приватний будинок (вкажіть рік будівництва ), 

7 - Гуртожиток,  

8. - Тимчасове помешкання (бараки, казарми 

тощо), 

9. - Інший 

10. - Важко відповісти 

Стан 

помешкання 

Наявність 

предметів 

довготривалог

о 

користування 

Які предмети тривалого користування і в якій кількості 

присутні в приміщенні, де Ви зараз проживаєте 

– холодильник  

– телевізор ламповий  

– телевізор РК 

– персональний комп’ютер  

– пилосос  

– пральна машина 

– посудомийна машина  

– водонагрівач (бойлер) 

– кондиціонер  

– сушильна машина  

Кількість 

санвузлів  

1. Вкажіть, будь ласка, чи є у Вашій оселі санітарний 

вузол (включаючи туалет, ванну або душ, умивальник 

тощо) 

2.Вкажіть кількість санітарних вузлів 

Рік останнього 

ремонту  

Вкажіть, будь ласка, рік останнього внутрішнього 

ремонту приміщення (квартири, будинку, кімнати), де 

Ви зараз проживаєте 

Кількість м2 

на одну 

проживаючу 

особу 

Вкажіть, будь ласка, кількість м2 на одну особу від 

загальної площі помешкання, де Ви зараз проживаєте 
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Додаток Ж 

Операціоналізація додаткових показників соціального статусу 
Характерист

ика  

Підхарактери

стика 

Операціоналізація 

Суб’єктивна 

оцінка роду 

занять 

 Який Ваш рід діяльності на основному місці роботи? 

1 - Професійна робота, 

2 - Вища адміністративна робота 

3 - Службовець 

4 - Робота в сфері торгівлі 

5 - Робота в сфері послуг 

6 - Кваліфікований робітник  

7 - Напівкваліфікований робітник 

8 - Некваліфікований робітник 

9 - Робітник в сільському господарстві 

 

Джерело 

прибутку 

 Вкажіть, будь ласка, основне джерело доходу Вашої 

родини, який отримали Ви або будь-який член родини: 

1 - заробітна плата від усіх робіт, 

2 - чистий дохід від бізнесу, ферми або ренти,  

3 - пенсії,  

4 - дивіденди,  

5 - соціальні виплати 

6 - інші доходи, які отримали Ви або будь-який 

член родини 

7 - Важко відповісти 

Самооцінка 

соціального 

статусу 

 

Розташування 

на сходах 

Уявіть собі, що на щаблях певних "сходів" розташовані 

люди з різним становищем в суспільстві: на найнижчій 

сходинці - ті, хто має найнижче становище, а на найвищій - 

ті, хто має найвище становище. На яку з цих сходинок Ви 

поставили б себе? 

 Матеріальне 

становище 

Яка з наведених нижче оцінок найбільш точно 

характеризує матеріальне становище Вашої сім'ї? 

1 - грошей не вистачає навіть на придбання продуктів 

харчування 

2 - грошей вистачає тільки на придбання продуктів 

харчування 

3 - грошей досить для придбання необхідних продуктів і 

одягу, більші покупки доводиться відкладати 

4 - купівля більшості товарів тривалого користування 

(холодильник, телевізор) не викликає труднощів, 

однак купити квартиру ми не можемо 

5 - грошей досить, щоб взагалі ні в чому собі не 

відмовляти 

6 - Важко відповісти 

 



199 
 

Додаток З 

Список опублікованих праць за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Соколовська Є.В. Використання індексів з композитними змінними 

для визначення соціального статусу громадян України / Сидоров М.В.-С., 

Соколовська Є.В.// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 

2013. - № 18. - С. 101–113 (Особистий внесок: на основі проведеного он-

лайн дослідження здійснено аналіз переваг на недоліків використання 

індексів з композитними змінними в умовах сучасного соціологічного 

дослідження в Україні). 

2. Соколовська Є.В. Використання композитних змінних для 

вимірювання соціального статусу / Сидоров М.В.-С., Соколовська Є.В.// 

Соціологічні студії. - 2013. - № 2. - С. 76–83 (Особистий внесок: розглянуто 

чотири основні індекси з композитними змінними для вимірювання 

соціального статусу особи; здійснено порівняння описаних індексів). 

3. Ковальська Є.В. Вимірювання соціального статусу особи за 

допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу/ 

Ковальська Є.В., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. // 

Соціологічні студії. - 2016. - № 1. - С. 51–62 (Особистий внесок: на основі 

порівняння даних двох досліджень із застосуванням суб’єктивного та 

об’єктивного методів визначення соціального статусу здійснено 

порівняння отриманих результатів).  

4. Ковальська Є.В. Використання суб’єктивного та об’єктивного методів 

визначення соціального статусу особи (на прикладі дослідження студентів 

київського національного університету імені Тараса Шевченка)/ Ковальська 

Є.В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник 

наукових праць. – 2017. - №3-4(34-35). – с. 49-57.  
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Статті в наукових фахових виданнях України, що входять до 

наукометричних баз даних 

5. Ковальська Є.В. Методологічні засади індексу статусної 

характеристики Л. Уорнера / Ковальська Є.В. // Український Соціум. - 2017. 

- №3. - C. 68-79. 

Входить до міжнародних наукометричних баз даних: Index 

Copernicus; Google Scholar; National Library of Ukraine Vernadsky та ін. 

Тези опубліковані за матеріалами конференцій 

6. Ковальська Є.В. Переваги та недоліки використання індексів з 

композитними змінними для визначення соціального статусу особи. ХІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: 

виклики соціологічній теорії та практиці», 19-20 травня 2016 року, – Київ, 

2016. – с. 59-61.  

7. Ковальська Є.В. Особливості використання індексу статусної 

характеристики Уорнера в емпіричному соціологічному дослідженні. ХІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість», 25-26 

травня 2017 року, – Київ, 2017. – с. 73-76. 

8. Ковальська Є.В. Визначення змістовної валідності індексу статусної 

характеристики  Уорнера за допомогою експертного опитування. XIV 

Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Соціологія у 

(пост)сучасності", 15-16 березня 2018, – Харків, 2018. – с. 52-53. 

9. Ковальська Є.В. Процедура адаптації індексу статусної 

характеристики Уорнера до умов сучасного емпіричного дослідження в 

Україні. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні 

технології», 17-18 травня 2018, – Київ, 2018. – с. 69-71. 
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10. Ковальская Е. В. Неисчерпаемая проблема качества социологической 

информации. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті 

Н.В.Паніної», 10 грудня 2018 року, – Київ, 2018. – с. 141-154. 

 


