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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

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. 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.  
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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. 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. 

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 
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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. 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 

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»; 
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- 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 

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 
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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 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 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 
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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); 

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:  
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- 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 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)  

- 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. 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 201 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі здійснено обґрунтування вибору теми дослідження; вказано 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну й 

практичне значення одержаних результатів; наведено дані щодо апробації та 

публікацій. 

У першому розділі – «Соціологічна інтерпретація поняття 

«соціальний статус» та методи його вимірювання» – розглянуто соціальний 

статус як положення індивіда у системі соціальної стратифікації за одним чи 

декількома ознаками; виявлено та проаналізовано основні підходи до 
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вимірювання соціального статусу в сучасній соціології. 

У підрозділі 1.1 «Дослідження нерівностей в соціології на теоретичному 

та емпіричному рівнях» розглянуто потребу у вивчені соціальних нерівностей 

суспільства, актуальність та похідні дослідницькі задачі. Проаналізовано  

специфіку емпіричних досліджень в сфері стратифікації та класовому аналізі. 

Розглянуто питання якості соціологічної інформації у класових та 

стратифікаційних дослідженнях. Постановлено актуальність впровадження 

існуючих стратифікаційних та класових схем та відповідно, валідизація їх в 

умовах сучасного українського суспільства. 

У підрозділі 1.2 «Стратифікаційний та класовий аналіз в емпіричних 

дослідженнях» соціальний статус інтерпретовано як положення індидивіда в 

системі соціальної стратифікації. Розглянуто наробки вітчизняних та західних 

дослідників: у рамках неомарксистської та неовеберіанської традиції класового 

аналізу; підходи до трактування соціальної структури суспільства, що основані 

на стратифікаційному підході.  

Виявлено, що розглянуті підходи не включають індикатор 

характеристики нерухомості респондента (престижність району, тип будинку). 

Останній аналітично визначається як важливий стратифікуючий фактор і 

компонент економічних ресурсів, які наявні у особи та визначають її місце у 

системі соціальної стратифікації.  

У підрозділі 1.3 «Підходи до вимірювання соціального статусу особи» 

проаналізовано соціологічні підходи до побудови індексів соціального статусу. 

Основою розглянутої у підрозділі класифікації є поділ на об’єктивні на 

суб’єктивні методики. При цьому об’єктивні методики поділяються на 

однокритеріальні та мільтикритеріальні індекси. Надалі нами було розглянуто 

та подано детальний опис трьох мультикритеріальних індексів (Індексу 

статусної характеристики Уорнера, Соціоекономічної статусної оцінки, Індексу 

соціальної позиції Холлінгхіда), а також здійснено їх порівняння. З 

представлених індексів саме ІСХ Уорнера має найбільший пізнавальний 

потенціал, оскільки враховує об’єктивні та суб’єктивні характеристики статусу 

– рід занять, джерело прибутку, а також район проживання та стан помешкання, 

як характеристики нерухомості респондента.  

У другому розділі – «Процедура валідизації індексу статусної 

характеристики Л. Уорнера» – розглянуто та проаналізовано різні підходи до 

визначення поняття «валідність» та її основних видів, а також поняття 

«надійність»; відповідно до специфіки індексу Уорнера обрано стратегію його 

валідизації.  

У підрозділі 2.1 «Валідність вимірювального інструментарію» 

розглянуто поняття якості соціологічної інформації, яка полягає у здатності 

соціологічної інформації правильно відображати соціальну реальність та, в 

свою чергу, поділяється на валідність та надійність. Саме ж питання якості 

соціологічної інформації постає із процесу вимірювання. Виходячи із загальної 

логіки етапів вимірювання, перевірка вимірювання на валідність включає аналіз 
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таких аспектів: наскільки адекватно розроблена теоретична модель 

досліджуваного явища відображає саме досліджуване явище; наскільки 

адекватно підібрані емпіричні індикатори; наскільки адекватно емпіричні 

індикатори "перетворені" у конкретні запитання і наскільки адекватно підібрані 

шкали. Отже, валідність було визначено як міру того, наскільки ми вимірюємо 

те, що заплановано виміряти. 

Також проаналізовано основні види валідності та особливості їх 

досягнення. Виділено такі  види: теоретична та емпірична.  

Під теоретичною валідністю розуміємо досягнення очевидної, змістовної 

та композиціної валідності. Очевидна валідність пов'язана з аргументацією, в 

рамках якої досліджуваний феномен вписується у соціальну дійсність; 

змістовна валідність забезпечує значущість і репрезентованість елементів 

теоретичного конструкту; композиційна - правильність внутрішньої структури.  

Під емпіричною – конструктну, критеріальну та прогностичну валідність. 

Конструктна валідність – це міра того, наскільки вимірювальний інструмент 

вимірює конструкт, який повинен бути виміряний. В свою чергу цей вид 

валідності поділяється на конвергентну та дискримінантну валідність. 

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. 

Критеріальна валідність полягає у відповідності інформації про 

досліджуваного явища, отриманої з використанням вимірювального 

інструменту, валідність якого перевіряється, й інформацією, отриманою 

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

Прогностична валідність визначається шляхом вивчення зв’язку між даними, 

отриманими валідизованим інструментом, і деяким критерієм, що дозволяє 

визначити стан досліджуваної властивості в майбутньому.  

У підрозділі 2.2 «Надійність вимірювального інструментарію» було 

розглянуто поняття надійності інструменту. Надійність стосується того, якою 

мірою вимірювальний інструмент дає узгоджені та відтворювані результати. 

Проаналізовано різницю у підході до оцінки рівня надійності між моделями 

«латентної змінної» (до яких відносяться шкали) та композитними індексами. 

При валідизації композитного індексу, яким зокрема є ІСХ Уорнера, наявність 

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

узгодженність перевіряти некоректно. В цьому випадку рівень надійності 

рекомендують визначати через відтворюваність (ретестову надійність).   

У підрозділі 2.3 «Схема валідизації індексу Уорнера» розроблено і 

представлено алгоритм валідизації, а також визначення рівня надійності 

індексу Уорнера в умовах сучасного емпіричного соціологічного дослідження в 

українському суспільстві. З метою оцінки очевидної валідності, проаналізовано 

оригінальну теорію Л.Уорнера про структуру суспільства та методологічні 
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витоки ІСХ Уорнера; з метою визначення рівня змістовної валідності – 

проведено експертне опитування; в рамках оцінки конструктної валідності 

індексу Уорнера розглядався зв'язок індексу з результатами відповідей на 

раніше апробовані та валідизовані запитання, спрямовані на вимірювання 

самооцінки положення індивіда в суспільстві; для досягнення критеріальної 

валідності індексу Уорнера було використано підхід, який має назву 

«валідність за відомими групами». 

У третьому розділі – «Валідизація індексу Уорнера в емпіричному 

соціологічному дослідженні в Україні» – наведено результати емпіричних 

досліджень і процедури валідизації індексу.   

У підрозділі 3.1 «Методологічні витоки та результати валідизації 

індексу Уорнера» проаналізовано методологічне підґрунтя індексу статусної 

характеристики Уорнера та антропологічний метод («Оцінка приналежності»), 

на якому він базується. Проаналізовано оригінальну стратифікаційну схему Л. 

Уорнера, що включає шість класів: від «верхнього-вищого» до «нижнього-

нижчого» відповідно.  

Оцінивши рівні кореляції між оцінкою приналежності та ІСХ Уорнера, 

прийшли до висновку, що цей індекс може використовуватись як окремий та 

повноцінний метод вимірювання соціального статусу особи. Зроблено 

висновок, що даний індекс має достатні теоретичні та методологічні засади. 

Для впровадження ІСХ Уорнера в умовах емпіричного соціологічного 

дослідження в Україні цей індекс потребує проходження процедури адаптації 

та валідизації.  

У підрозділі 3.2 «Процедура локалізації характеристики «Район 

проживання» згідно оригінальних рекомендацій Л. Уорнера щодо локалізації 

показників «Район проживання» та «Стан помешкання» було проведено 

адаптацію цих показників, на основі думки експерту з питань нерухомості у м. 

Києві. На основі думки експерта сформовано аналітичну таблицю рівнів 

престижності районів м. Києва, виділено основні критерії престижності.   

Результати локалізації 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.  

У підрозділі 3.3 «Результати експертного опитування»  представлено 

результати опитування експертів, що проходило у два етапи: методом 

глибинного інтерв’ю та он-лайн опитування. Проаналізовано та узагальнено 

результати експертного опитування фахівців з дослідження соціальної 

стратифікації українського суспільства, а також з валідизації інструментарію. 

Зокрема, запропоновано змінити характеристику «Джерело доходу» 

характеристикою «Рівень доходу», а також вимірювати характеристику «Рід 

занять» за допомогою класифікатору професій ISCO-88.  

У підрозділі 3.4 «Адаптація індексу Уорнера до умов сучасного 
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емпіричного дослідження в Україні» на основі експертної оцінки було 

сформульовано концептуальну схему та формулу ІСХ, адаптованого до умов 

емпіричного дослідження в українському суспільстві.  

У підрозділі 3.5 «Конструювання запитальника для адаптованого ІСХ 

Уорнера та виявлення особливостей польового етапу» здійснено процедури 

емпіричної інтерпретації та операціоналізації, розрахунку індексу, а також 

запропоновано адаптовану стратифікаційну схему Уорнера.  

У підрозділі 3.6 «Перевірка конструктної валідності адаптованого 

індексу Уорнера» проаналізовано результати дослідження на теоретично 

обгрунтованій вибірці серед жителів м. Києва. На його основі даних було 

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. 

У підрозділі 3.7 «Аналіз надійності адаптованого індексу Уорнера» з 

метою оцінки надійності використано різні показники, побудовані на основі 

коефіціентів кореляції. Наголошуємо при цьому, що зважаючи на описані 

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. 

У підрозділі 3.8 «Перевірка критеріальної валідності адаптованого 

індексу Уорнера» 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.  

 

ВИСНОВКИ 
 

В ході реалізації дисертаційного дослідження були виконані поставлені 

на початку роботи завдання, що дозволило досягти мети дисертаційної роботи – 

здійснити емпіричну валідизацію ІСХ Уорнера, адаптованого до умов 

сучасного дослідження соціальної стратифікації в Україні. За результатами 

дисертаційного дослідження 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  
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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.  

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.  

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 
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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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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.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальська Є.В. Валідизація використання індексу соціального статусу 

особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні. – Рукопис. 

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, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена модернізації, адаптації та валідизації Індексу 

Статусної Характеристики Уорнера. Розглядаються результати досліджень 

соціальної структури вітчизняними дослідниками. Встановлено, що в сучасних 

дослідженнях соціальної стратифікації в Україні мало задіяним є індикатор 

характеристики нерухомості особи. Запропоновано адаптувати та валідизувати 

ІСХ Уорнера, як інструмент, що включає не тільки основні індикатори 

положення особи в системі соціальної стратифікації, а і індикатор 

характеристики нерухомості. Теоретично розглянуто види валідності та 
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підходи до визначення її рівня, а також рівня надійності інструментарію; 

розглянуто питання особливості перевірки надійності композитних індексів. 

Здійснено перевірку рівня теоретичної (очевидної та змістовної) та емпіричної 

(критеріальної та конструктної) валідності Адаптованого ІСХ Уорнера, при 

цьому 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. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ковальская Е.В. Валидизация использования индекса социального статуса 

индивида в эмпирическом социологическом исследовании в Украине. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.02 – методология и методы социологических 

исследований. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В ходе диссертационного исследования проанализированы подходы к 

стратификации современного украинского общества, а так же результаты 

эмпирических исследований по данной теме. Было выявлено, что данные 

подходы не включают характеристику недвижимости респондента 

(престижность района, тип дома), который определяется как важный 

стратифицирующий фактор западными и отечественными исследователями. 

Так учет характеристики недвижимости позволяет повысить чувствительность 

измерения характеристики экономического ресурса в целом путем добавления 

дополнительного индикатора рядом с характеристикой дохода. Данные о 

стратификации населения, полученные на основе характеристики 

недвижимости, позволят строить социально-пространственные карты, которые 

могут пользоваться для планирования застройки городов, размещение объектов 

инфраструктуры. 

Основой для дальнейшей адаптации и валидизации стал индекс Уорнера, 

который включает три основных индикатора принадлежности особы к 

определенному социальному статусу: полномочия, состояние и статус; при 

этом является довольно компактным, включая четыре фактора, два из которых 

связаны с характеристикой недвижимости.  

Теоретически рассмотрены подходы к классификации видов  валидности, 

а также  к определению ее уровня; рассмотрены вопросы особенности проверки 

надежности в композитных индексах. Сформулирован алгоритм валидизациции 

ИСХ Уорнера, с учетом особенностей построения композитного индекса, 

включающий проверку теоретической и эмпирической валидности, и 
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надежности.  

Уровень теоретической валидности измерялся на основе очевидной и 

содержательной валидностей. В рамках проверки уровня очевидной валидности 

осуществлен анализ методологических истоков Индекса Статусной 

Xарактеристики Уорнера и первичная валидизация, проведенная в 50-х гг. 

ХХ ст. Уровень содержательной валидности проверен путем проведения 

экспертного опроса среди исследователей в сфере стратификации украинского 

общества. Достижение эмпирической валидности обеспечивалось посредством 

измерения конструктной и критериальной валидностей. Конструктная 

валидность проверялась на основе сравнения связи между показателем 

ИСХ Уорнера и другими индикаторами измерения социального статуса 

личности, использующимися ранее. Для оценки уровня валидности критерия 

был проведен эксперимент на двух выборках в различных административных 

районах г. Киева, уровень престижа которых значительно отличался. Общий 

уровень валидности определен как высокий.  

Сформулированы рекомендации по измерению уровня надежности 

Адаптированного ИСХ Уорнера, обусловленные особенностями каузальности в 

построении композитного индекса. Надежность предлагается измерять через 

воспроизводимость (ретестовая надежность), а не согласованность.  

В дальнейшем Адаптированный ИСХ Уорнера может использоваться для 

исследования стратификации современного украинского общества. 

 

Ключевые слова: валидизация, теоретическая валидность, эмпирическая 

валидность, надежность, композитный индекс, социальный статус. 

 

 

SUMMARY 

 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Sociological 

Sciences in specialty 22.00.02 - "Methodology and Methods of Sociological 

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

and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the modernization, adaptation and validation of 

the Warner Index Status Characteristics (ISС). 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 



 18  

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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