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Досліджен ня соціаль ної стра тифікації
в рам ках Міжна род ної про гра ми соціаль них досліджень

Відділ соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни реп ре зен тує
добірку ста тей, інспіро ва них фак том віднос но не що дав ньо го (на весні 2008 року)
приєднан ня з ініціати ви фахівців Київсько го міжна род но го інсти ту ту соціології
(КМІС) та Інсти ту ту соціології вітчиз ня ної соціологічної спільно ти до Мі ж -
народної про гра ми соціаль них досліджень (ISSP — International Social Survey
Programme), що стар ту ва ла 1984 року. Щорічні опи ту ван ня на се лен ня те пер
уже 45 країн світу в рам ках Прог ра ми здійсню ють за періодич но по вто рю ва ни ми 
те ма ти ка ми (мо ду ля ми), що їх за твер джу ють на три роки впе ред. У 2008 році
був мо дуль “Релігія”, у 2009 — “Соціаль на нерівність-IV”, тоб то чет вер та хви ля
реалізації мо ду ля після опи ту вань 1987, 1992 і 1999 років. По пе редні ре зуль та ти
опубліко ва но в бро шурі С.Ба бен ко “Соціаль на нерівність в оцінках на се лен ня
Украї ни (за ре зуль та та ми міжна род но го досліджен ня ISSP 2009 року)”1. До -
бірка містить чо ти ри статті. У першій із них С.Окса мит на роз ви ває кон цеп ту -
альні уяв лен ня про інсти туціональні ме ханізми відтво рен ня і ге не ру ван ня чис -
лен них соціаль них нерівнос тей. У другій О.Іва щен ко роз гля дає си ту ацію щодо
соціаль но-еко номічної нерівності, що скла дається в Україні. У третій статті
О.Си мон чук аналізує спе цифіку кла со вих нерівнос тей. Порівняльні дані за остан -
нім опи ту ван ням з’яв лять ся не раніше се ре ди ни 2011 року, тому тут для ілюс т -
рації за лу че но дані по пе редніх об сте жень. У чет вертій статті С.Макеєв,
А.Пат ра ко ва, А.До ма ра нська опи су ють ди фе ренціацію і стра тифікацію уяв -
лень гро ма дян Украї ни про нерівність.

Зби ран ня пер вин ної інфор мації, її вве ден ня і ко ду ван ня окре мих змінних ви ко -
на не Київським міжна род ним інсти ту том соціології під керівниц твом про фе со ра 
НаУКМА В.Паніотто. Опи ту ван ня 2012 рес пон дентів, що реп ре зен ту ють до -
рос ле на се лен ня краї ни віком від 18 років, про ве де не 12–22 чер вня 2009 року за ви -
пад ко вою вибіркою, ме то дом пря мо го інтер в’ю ван ня. Ста тис тич на по хиб ка
вибірки з імовірністю 0,95 і з ура ху ван ням диз айн- ефек ту не пе ре ви щує 3,3% для
по каз ників, близь ких до 50%, 2,8% — для близь ких до 25%, 2% — для близь ких до
10%, 1,4% — для близь ких до 5%.

Опи ту ван ня, підго тов ку ан ке ти, публікацію бро шу ри здійсне но за фіна нсо -
вої підтрим ки Міжна род но го фон ду “Відрод жен ня”, за інфор маційної підтрим ки
Інсти ту ту політики та організаційно го спри ян ня Цен тру “Соціальні і ндика -
тори”.

Ма си ви да них за по пе редні роки дос тупні на сайті Прог ра ми (www.issp.org)
після про стої реєстрації. Ре зуль та ти досліджень за Прог ра мою уза галь не но у ве -
ликій мо ног рафії, відска но ваній на фа куль теті соціології Київсько го національ но -
го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка і дос тупній в елек тронній формі: The
International Social Survey Programme, 1984–2009 : Charting the globe / Ed. by
M.Haller, R.Jowell, T.W.Smith. — Routledge, Taylor & Francis Group, 2009.
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1 Інсти тут соціології НАН Украї ни, Київський міжна род ний інсти тут соціо логії, Ін -
сти тут політики, Центр “Соціальні інди ка то ри”. — Київ, 2009.


