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Соціаль не са мо по чут тя жи телів міста Луць ка:
про що го во рить моніто ринг

Анотація

У статті под а но ре зуль та ти моніто рин гу з вив чен ня соціаль но го са мо по чут -
тя у місті Луць ку за ме то ди кою ІІСС-44 (Н. Паніна, Є. Го ло ва ха). Порівню ю чи
дані 2009 та 2014–2016 років, ав тор ка засвідчує пе ре струк ту рацію соціаль -
них благ, спри чи не ну перш за все умо ва ми, в яких ці бла га про ду ку ють ся і роз -
поділя ють ся, а та кож ста ном війни. За га лом помітно, що лу ча ни з благ пер шої
не обхідності “хар чу ван ня, пра цев лаш ту ван ня, здо ров ’я” пе ре орієнту ва ли ся на 
бла га індивіду аль но го ха рак те ру (ініціативність, са мостійність, рішучість,
вміння, знан ня).
Найбільш за пи ту ва ним бла гом в останні роки є стабільність у дер жаві та
суспільстві, тоді як у 2009 році на й важ ливішою була про бле ма, по в’я за на із
мож ливістю по вноцінно го про ве ден ня відпус тки зі знач но ни жчим рівнем не -
дос тат ності. До топ-п’ятірки на й дефіцитішних благ за рей тин гом 2016 року
по трап ля ють та кож: упев неність в тому, що си ту ація в країні поліпшу ва ти -
меть ся; здатні управ ля ти дер жа вою керівни ки; дер жав ний за хист від зни жен -
ня рівня жит тя; впев неність, що не буде міжнаціональ них конфліктів.
Упер ше у 2016 році лу ча ни за зна чи ли брак норм і ціннос тей, які об’єдну ють лю -
дей у дер жаві та суспільстві, — це, на дум ку ав тор ки, є важ ли вим по каз ни ком
усвідом лен ня в суспільстві однієї із клю чо вих про блем суспільно го та дер жав но -
го роз вит ку.
З-поміж оди над ця ти сфер соціаль ної життєдіяль ності є три не дос тат ньо за -
без пе чені, на дум ку лу чан, ца ри ни: сфе ра соціаль них відно син, соціаль но-по -
літич на та сфе ра соціаль ної без пе ки; реш та по до ла ли бар’єр дос тат ності у 2
бали. Зна чен ня ІІСС-44 у 2016 році зміни ло ся з ви со ко го до підви щеного.

Клю чові сло ва: сфе ра соціаль ної без пе ки, соціаль но-політич на сфе ра, сфе ра
соціаль них відно син, Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя, соціальні
бла га
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Моніто ринг з вив чен ня соціаль но го са мо по чут тя (СС) у місті Луць ку
за по чат ко ва но у 2009 році1. Для вимірювання соціального самопочуття як
основну (але не єдину) методику використовували інтегральний індекс
соціального самопочуття (ІІСС) Н.Паніної і Є.Головахи. Чому було обрано
саме цю методику? Насамперед тому, що отримані показники ха рак те ри зу -
ють соціальне самопочуття в найбільш загальному його розумінні — як стан, 
що характеризує те, наскільки добре чи погано людина почувається в соціу -
мі. У шир шо му кон тексті, на дум ку ав торів ме то ди ки, соціаль не са мо по чут -
тя є уза галь не ним інди ка то ром ре акції на се лен ня на соціальні пе ре тво рен ня 
[Го ло ва ха, Па ни на, 1997; Па ни на, 2008]. У на шо му ви пад ку ми маємо змо гу
вив ча ти, наскільки доб ре чи по га но по чу ва ють ся жи телі на шо го міста як
міс цеві меш канці, котрі так чи іна кше ре а гу ють на те, що відбу вається на
рівні дер жа ви.

Бе ру чи до ува ги, що укр аїнське суспільство має да ле ко не ево люційний
шлях роз вит ку, його “постійну не стабільність” про сто не обхідно вив ча ти
че рез ре акцію на се лен ня на це [Саль ни ко ва, 2013; Salnikova, 2014]. Люди
підтри му ють ті чи інші зміни в суспільстві, лише сподіва ю чись поліпши ти
своє влас не ста но ви ще в ньо му, тож інтеґраль на оцінка сприй нят тя ними
влас но го бла го по луч чя в основ них сфе рах соціаль ної життєдіяль ності є
вирішаль ним кри терієм виз на чен ня спря мо ва ності (по зи тив ної чи неґатив -
ної) суспільних змін. Та кож ре зуль та ти за сто су ван ня ме то ди ки де мо нстру -
ють, “як ви роб ля ють ся, про ду ку ють ся соціальні бла га” і як вони роз поділя -
ють ся в соціумі.

До дам, що всі опи ту ван ня в ре жимі моніто рин гу про во дять ся за реп ре -
зен та тив ною вибіркою2, яка фор мується з ура ху ван ням диз айн-ефек ту
та до сяж ності рес пон дентів і зва жується за стат тю, віком і ра йо ном  про -
живання (у 2009-му — та кож і за освітою). За да ни ми щорічних опи ту вань
зроб ле но низ ку публікацій [Матвіїши на, 2014; Штык, 2016; Штик, 2016].
Зок ре ма, при підго товці до повіді на пле нар не засідан ня Все ук р аїнської
на уко во- прак тич ної кон фе ренції “Образ міста в су час но му укр аїнсько му
соціо логіч но му дис курсі” (м. Луцьк, Східноєвро пе йський національ ний
універ си тет ім. Лесі Украї нки), яка є осно вою цієї статті, ав тор ка  звер -
талася до за зна че них на пра цю вань, окрім влас них та до роб ку ав торів  ме -
тодики.
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1 Обсяг вибірки ста но вив N = 600 осіб, вибірка реп ре зен та тив на за та ки ми соціаль -
но-де мог рафічни ми ха рак те рис ти ка ми, як стать, вік, освіта, ра йон про жи ван ня.

У 2009-му за участі Во ли нської об лас ної мо лодіжної гро ма дської організації “Асо -
ціація мо ло дих політиків і політо логів” упер ше було виміряно СС лу чан за ско ро че ною
ме то ди кою ІІСС ав то рства Н.Паніної та Є.Го ло ва хи. Останні три роки (2014–2016)
вимірю ван ня “соціаль но го клімату” в на шо му місті здійснюється Ла бо ра торією соціо -
логічних досліджень при ка федрі соціології та соціаль ної ро бо ти (керівник про ек ту —
до цент С.А.Сальнікова) за ве ли кої підтрим ки сту дентів-соціологів, котрі не лише ор га -
нізо ву ють моніто ринг, а й аналізу ють дані, го ту ють до повіді та статті за от ри ма ни ми ре -
зуль та та ми.
2 Кількісні ха рак те рис ти ки вибірки 2014, 2015 та 2016 років: об сяг – 651, 622 та 652
відповідно; диз айн-ефект — 1,32, 1,36 та 1,36; до сяжність — 0,81, 0,87 та 0,83; по хиб ка
вибірки не пе ре ви щує 0,05.



Опи шу ко рот ко логіку ство рен ня ме то ди ки. Автори ви ок ре ми ли (умов -
но) 11 сфер соціаль ної життєдіяль ності (див. пе релік у табл. 7), кож ну пре -
зен тує по 4 інди ка то ри, що відоб ра жа ють так звані соціальні бла га цієї сфе -
ри, які вимірю ють ся за пер вин ною шка лою; об’єднан ня ка те горій “не ціка -
вить” та “важ ко відповісти, вис та чає чи ні” як емоційно схожі дає мож -
ливість бу ду ва ти усе ред нені по каз ни ки щодо кож ної сфе ри та за га лом (див.
табл. 1).

Таб ли ця 1

Шка ли ме то ди ки ІІСС (Н.Паніна, Є.Го ло ва ха)

Пер вин на
шка ла Код Тран сфор мо ва -

на шка ла Код Нор мо ва на
 шкала ІІСС-44 ІІСС-20

Не вис та чає 1 Не вис та чає 1 Низь кий 44–65 20–27
Важ ко відпо віс -
ти, вис та чає чи
ні

2
Важ ко відповіс -
ти, вис та чає чи
ні

2 По ни же ний 66–71 28–29

Вис та чає 3 Вис та чає 3 Се редній 72–86 30–40
Не ціка вить 4 – – Підви ще ний 87–91 41–42

– – – – Ви со кий 92–132 43–60

Та ким чи ном, мож ли вості аналізу да них за цією ме то ди кою по ля га ють у 
по бу дові:

1) ієрархії всіх (44 чи 20) благ за пер вин ною шка лою (%, не за леж но від
на леж ності до пев ної сфе ри);

2) ієрархії сфер за транс фор мо ва ною шка лою (се редній бал), звідки
мож на ви ок рем лю ва ти одну чи кілька сфер для аналізу без опи су
всієї ме то ди ки;

3) по бу до ва інтеґраль но го індек су за транс фор мо ва ною шка лою (су -
мар ний бал).

З огля ду на емпіричні дані моніто рин гу “Соціаль не са мо по чут тя лу чан”
нас ціка ви ти ме, як зміни ла ся за останні роки ієрархія благ (а отже, і сфер
життєдіяль ності) і як ці зміни відоб ра зи ли ся в по каз ни ках ІІСС-44. Та кож
звер не мо ува гу на рівень не дос тат ності (дефіцит ності) найбільш за пи ту ва -
них містя на ми благ (мак си маль ний відсо ток не стачі).

За га лом, згідно з да ни ми Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, який за -
міряє соціаль не са мо по чут тя українців від 1995 року, інтеґраль не зна чен ня
індек су свідчи ло про по се редній рівень соціаль но го са мо по чут тя українців
до 2008 року і підви щен ня його в под аль шо му [Укр аїнське суспільство,
2013], а у ви пад ку Луць ка — підви ще ний та ви со кий рівень відповідно. За га -
лом дані по Луць ку відби ва ють за галь но ук р аїнську тен денцію, про те, як
вда ло ся до вес ти емпірич ним чи ном, жи телі не ве ли ких міст Украї ни по чу -
ва ють ся знач но кра ще, аніж жи телі ма лень ких та ве ли ких і, тим паче, сіл
[Злобіна, 2013: с. 7–8; Сальнікова, 2009: с. 411]. Вис но вок про те, що жи телі
на шо го міста по чу ва ють ся кра ще, аніж українці в цілому, цілком узгод жу -
ється не лише із да ни ми на шо го моніто рин гу, а й із да ни ми про ек ту “Іде аль -
не місто”, який здійснює сервіс онлайн-ого ло шень OLX щодо ком фор т ності
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міста для про жи ван ня1 та якості жит тя в ньо му2 — Луцьк у та ко му рей тинґу
пе ре бу ває в ліде рах.

Отож, зна чен ня ІІСС є віднос но ста лим у часі, про те ієрархія соціаль них 
благ постійно пе ре струк ту ро ву ва ла ся. Ми при пус ти ли, що при чи на ми та кої 
пе ре струк ту рації є:

1) при род на ієрархія соціаль них благ: коли соціаль не бла го з ни жчої за
зна чущістю сфе ри стає дос тупнішим, люди “пе ре орієнто ву ють ся” на
ті бла га, що раніше, мож ли во, їх “не ціка ви ли”; по яс нен ням цьо го є
ієрархія по треб Мас лоу: після за до во лен ня ма теріаль них по треб лю -
ди ну по чи на ють хви лю ва ти не ма теріальні про бле ми: еко логія, со -
ціаль на без пе ка, са мо ре алізація тощо;

2) умо ви, в яких соціальні бла га про ду ку ють ся і роз поділя ють ся; такі
умо ви под е ко ли є вирішаль ни ми в ро зумінні того, що є зна чу щим і
цінним, а що втра чає свою при ваб ливість.

Пов на ме то ди ка ІІСС-44 ви ко рис то ву ва ла ся в за галь но ук р аїнських мо -
ніто рин гах лише в окремі роки, постійно ви ко рис то вується ско ро че на. То -
му пе ре струк ту рацію благ мо же мо про а налізу ва ти, по слу го ву ю чись да ни -
ми лише міського моніторингу.

Спо чат ку под ивімося, якою була кар ти на у віднос но стабільно му 2009
році. Щоп рав да, пер шо го разу ми та кож ско рис та ли ся ско ро че ною версією
ме то ди ки (табл. 2).

Таб ли ця 2

Ієрархія соціаль них благ, ІІСС-20 (Луцьк), 2009, %

Бла га Не 
вис та чає

Важ ко ска -
за ти, вис та -

чає чи ні
Вис та чає Не 

ціка вить

Мож ливість по вноцінно про во ди ти 
відпус тку 54,8 20,7 21,2  3,4

Пов ноцінний відпо чи нок 45,8 26,6 25,8  1,8
Мож ливість підроб ля ти 41,2 15,1 27,4 16,3

Підхо дя ща ро бо та 41,0 14,8 37,7  6,5
Не обхідна ме дич на до по мо га 40,5 31,8 25,8  1,8
Мож ливість хар чу ва ти ся
відповідно до своїх смаків 37,6 25,3 36,7  0,5

Здо ров ’я 36,5 25,9 37,5  0,2
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1 Кри терії: близькість ма га зинів (6,3 з 7 балів, по сту пається лише Ми ко лаєву); 2) на -
явність місць для відпо чин ку і спор ту (5,3 із 7, лідер се ред інших міст); 3) інфрас трук ту ра 
для дітей (5,3 із 7, по сту пається Вінниці та Хар ко ву) [Українці, 2016а].
2 Кри терії: чис то та на ву ли цях, чис то та повітря, ро бо та ко му наль них служб, оцінка
ви ко рис тан ня місяч но го до хо ду для ком фор тно го про жи ван ня (співвідно шен ня до ходів
і вит рат для жит тя в місті), зруч ності транс пор ту, дос туп ності сис те ми за кладів для
дітей, ма га зинів тощо. Луцьк от ри мав 48,9 бала із 70 (дру ге місце в рей тинґу, лідер за по -
каз ни ком роз вит ку спор тив ної та роз ви валь ної інфрас трук ту ри) [Українці, 2016b].



Бла га Не 
вис та чає

Важ ко ска -
за ти, вис та -

чає чи ні
Вис та чає Не 

ціка вить

Юри дич на до по мо га у за хисті своїх 
прав та інте ресів 34,3 34,8 23,0  7,8

Мож ливість пра цю ва ти з по вною
відда чею 24,4 24,6 45,5  5,5

Мод ний і гар ний одяг 21,2 17,8 38,7 22,3

Хо ро ше жит ло 20,3 19,9 58,8  1,0
Ініціати ва і са мостійність у роз в’я -
занні життєвих про блем 17,9 24,4 56,4  1,2

Су часні еко номічні знан ня 17,1 33,9 32,8 16,2

Су часні політичні знан ня 17,0 25,5 38,7 18,8

Уміння жити в но вих суспільних
умо вах 16,9 26,8 51,8  4,5

Мож ливість ку пу ва ти на й не -
обхідніші про дук ти 16,8 18,2 64,6  0,4

Впев неність у своїх си лах 14,1 24,0 60,4  1,5
Не обхідні меблі 13,7 20,7 63,4  2,3
Рішучість у до сяг ненні своїх цілей 11,1 28,6 57,7  2,6
Не обхідний одяг  8,5 14,6 76,1  0,9

Як ба чи мо, найбільш про блем ни ми для лу чан ви я ви ли ся пи тан ня від -
по чин ку (зок ре ма, про ве ден ня відпус тки) та пра цев лаш ту ван ня, ме дич но го 
за без пе чен ня, якісно го хар чу ван ня та здо ров ’я. Тоб то зви чайні життєві про -
бле ми пе ресічно го містя ни на.

По ряд із тим жи телі міста де мо нстру ють дос татній рівень впев не ності у
своїх си лах, політич ної та еко номічної обізна ності, рішу чості, за без пе че -
ності на й не обхідніших ма теріаль них по треб [Сальнікова, 2009].

Помітно, що на й дефіцитніше бла го — по вноцінна відпус тка — є та ким
для 54,8% лу чан; дефіцит іще 8 благ відчу ва ють від тре ти ни до по ло ви ни лу -
чан (або 4 бла га, якщо йти меть ся про одна ко ву на пов неність ка те горій “вис -
та чає” і “не вис та чає”). Реш ти благ лу ча нам вис та чає, а деякі — мож ливість
підроб ля ти, мод ний і гар ний одяг, су часні еко номічні та політичні знан ня —
багатьох просто не цікавлять.

По дивімося, якою би була ієрархія, якби ми й над алі ви ко рис то ву ва ли
ско ро че ну ме то ди ку (табл. 3).

По каз ник не дос тат ності суттєво зріс лише для 6 соціаль них благ, та ких
як “Не обхідна ме дич на до по мо га”, “Ініціати ва і са мостійність у роз в’я занні
життєвих про блем”, “Су часні еко номічні і політичні знан ня”, “Вміння жити
в но вих суспільних умо вах”, “Рішучість у до сяг ненні своїх цілей”. І для
стількох же (6 благ) по каз ник не дос тат ності суттєво зни зив ся. Ба чи мо, що
ті соціальні бла га, яких лу ча нам вис та ча ло у 2009 році, те пер є дефіцит ни ми. 
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Окрім того, “ініціативність, са мостійність, рішучість, вміння, знан ня” — це
не ма теріальні бла га, хоча де котрі й ви ма га ють ма теріаль них вит рат. Фак -
тич но від 2009 року відбу ла ся пе ре струк ту рація в ца рині життєвих благ: від
благ пер шої не обхідності — “хар чу ван ня, пра цев лаш ту ван ня, здо ров ’я” —
лу ча ни пе ре орієнту ва ли ся на бла га індивідуалістсько го характеру, по в’я -
зані з певними індивідуальними якостями, самоусвідомленням тощо.

Таб ли ця 3

Ієрархія соціаль них благ згідно із ІІСС-20 (Луцьк), %

Бла га, яких не вис та чає 2009 2014 2015 2016 Век тор

Мож ливість по вноцінно про во ди ти
відпус тку 54,8 35,8 42,9 37,6 $

Пов ноцінний відпо чи нок 45,8 19,2 28,1 26,6 $

Мож ливість підроб ля ти 41,2 28,9 30,3 29,3 $

Підхо дя ща ро бо та 41,0 27,1 31,0 38,2 M

Не обхідна ме дич на до по мо га 40,5 44,6 45,9 47,9 J

Мож ливість хар чу ва ти ся відповідно до
своїх смаків 37,6 21,2 22,0 17,2 $

Здо ров ’я 36,5 22,2 26,0 26,4 $

Юри дич на до по мо га у за хисті своїх прав
та інте ресів 34,3 38,9 39,7 38,3 #

Мож ливість пра цю ва ти з по вною
 ві ддачею 24,4 17,4 17,2 23,6 M

Мод ний і гар ний одяг 21,2 11,4 14,9 14,1 $

Хо ро ше жит ло 20,3 22,6 22,3 24,2 #

Ініціати ва і са мостійність у роз в’я занні
життєвих про блем 17,9 14,0 13,3 25,6 J

Су часні еко номічні знан ня 17,1 25,4 23,8 24,3 J

Су часні політичні знан ня 17,0 20,1 17,4 27,6 J

Уміння жити в но вих суспільних умо вах 16,9 21,1 23,9 30,2 J

Мож ливість ку пу ва ти на й не обхідніші
про дук ти 16,8 5,4 16,7 17,2 −

Впев неність у своїх си лах 14,1 14,8 16,7 17,2 #

Не обхідні меблі 13,7 9,5 13,7 13,8 −
Рішучість у до сяг ненні своїх цілей 11,1 13,2 13,7 17,2 J

Не обхідний одяг 8,5 6,0 11,5 14,7 M

Поз нач ки: “$” — спа дан ня, “−” — без змін, “ M” — ко ли ван ня зі зрос тан ням, “#” — зрос тан -
ня, “ J” — суттєве зрос тан ня

Роз глянь мо ієрархії благ за останні 3 роки; по-пер ше, для ви яв лен ня ди -
наміки цьо го дос тат ньо, по-дру ге, влас не з 2014 пе ре струк ту рація на бу ла
яв но го виг ля ду, по-третє, умо ви, про які йшло ся як про вирішальні (2-га
при чи на пе ре струк ту рації) є явно зна чи ми ми, озна че ни ми й под е ку ди  ви -
значальними.
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Зро зуміло, що зі спа дан ням по каз ників за ка те горією “не вис та чає” по -
каз ни ки за ка те горією “вис та чає” зрос та ють. Про те тут ми об ме жи ли рей -
тинг із 44 благ одна ко вим рівнем для обох ка те горій (див. табл. 4).

Таб ли ця 4

Ієрархія соціаль них благ (Луцьк), 2014, %

Бла га Не
 вистачає

Важ ко
ска за ти,
так чи ні

Вис та чає Не
 ці кавить

Стабільність у дер жаві та суспільстві 73,5 13,6 11,2  1,7
Упев неність, що не буде міжнаціональ -
них конфліктів 71,3 20,3  7,1  1,4

Керівни ки, здатні управ ля ти дер жа вою 67,4 18,6 13,1  0,9
Дер жав ний за хист від зни жен ня рівня
жит тя 66,9 18,3 12,2  2,6

Дот ри ман ня в країні прав лю ди ни 60,1 22,0 15,8  2,2
Політичні іде а ли, які за слу го ву ють
підтрим ки 56,2 23,2 16,2  4,5

Упев неність у тому, що си ту ація в країні
поліпшу ва ти меть ся 54,5 26,3 17,8  1,4

Спра вед ли ва оцінка за слуг лю ди ни пе ред 
суспільством 48,1 30,2 17,9  3,9

Автомобіль 47,6 8,6 32,5 11,2

За хист від зло чин ності 44,9 24,8 28,5  1,8
Не обхідна ме дич на до по мо га 44,6 20,9 32,9  1,5
Еко логічна без пе ка 39,5 32,0 25,5  2,9
Юри дич на до по мо га у за хисті своїх прав
та інте ресів 38,9 24,6 27,8  8,5

Мож ливість по вноцінно про во ди ти
відпус тку 35,8 24,8 36,8  2,6

… … … … …

Мак си маль ний рівень не стачі (73,5%) у 2014-му знач но різнить ся від
відповідно го по каз ни ка 2009 року (54,8%). Більш як по ло вині лу чан “не
вис та чає” 8-ми соціаль них благ (із 14-ти); всі вони (бла га) ви ма га ють роз -
в’я зан ня про блем на дер жав но му рівні; при цьо му жод не з них не вхо дить до
ско ро че ної версії ме то ди ки ІІСС-20, тоб то не було раніше дефіцит ним, і до
2009 року лу ча ни не відчу ва ли не обхідності за до во лен ня цих по треб (див.
табл. 5).

Нас туп но го, 2015 року зріс відсо ток тих, кого не ціка вить відпус тка
(мож ли во, за відсут ності будь-яких шансів її мати) та ав то мобіль (як пам ’я -
таємо, зрос ли вартість паль но го та вартість об слу го ву ван ня, розміри штра -
фів, при цьо му до хо ди гро ма дян зни зи ли ся). Отже, ав то мобіль для ба гать ох
став чітко диференційованим благом.
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Таб ли ця 5

Ієрархія соціаль них благ (Луцьк), 2015, %

Бла га Не
 вистачає

Важ ко
 сказати,
так чи ні

Вис та чає Не
ці кавить

Стабільність у дер жаві та
суспільстві 82,4 11,4  5,4  0,8

Дер жав ний за хист від зни жен ня
рівня жит тя 77,7 13,3  7,3  1,3

Керівни ки, здатні управ ля ти дер -
жа вою 75,4 16,5  7,3  0,7

Упев неність, що не буде
міжнаціональ них конфліктів 70,4 20,4  8,5  0,7

Дот ри ман ня в країні прав лю ди ни 67,5 23,3  6,8  2,4
Політичні іде а ли, які за слу го ву ють 
підтрим ки 66,2 19,7  7,0  7,2

Упев неність у тому, що си ту ація в
країні поліпшу ва ти меть ся 61,4 22,1 15,3  1,2

Еко логічна без пе ка 52,4 28,3 17,1  2,3
Спра вед ли ва оцінка за слуг лю ди ни 
пе ред суспільством 47,9 28,5 19,2  4,4

Не обхідна ме дич на до по мо га 45,9 23,9 28,7  1,5
За хист від зло чин ності 43,9 27,6 27,3  1,2
Автомобіль 43,3  7,9 25,3 23,5

Мож ливість по вноцінно про во ди ти 
відпус тку 42,9 17,3 28,6 11,3

Юри дич на до по мо га у за хисті своїх 
прав та інте ресів 39,7 32,0 22,2  6,2

Взаємо ро зуміння між людь ми
різних національ нос тей 31,9 32,1 30,6  5,4

… … … … …

У 2015 році рівень дефіцит ності за га лом зріс до 82,4% (май же на 10%
порівня но із по пе реднім 2014 ро ком). Із 15 благ, щодо яких маємо одна кові
час тки лу чан за ка те горіями “вис та чає”/“не вис та чає”, 9 соціаль них благ є
вкрай дефіцит ни ми. Незмінни ми у зістав ленні із 2014 ро ком за ли ши ли ся:
“Упев неність, що не буде міжнаціональ них конфліктів” (війну уже на зи ва -
ли війною), тому для лу чан зна чу щості на бу ло таке бла го, як “Взаємо ро -
зуміння між людь ми різних національ нос тей”; “Спра вед ли ва оцінка за слуг
лю ди ни пе ред суспільством”; “Не обхідна ме дич на до по мо га”; “За хист від
зло чин ності” (остан ня за вше ак тивізується в часи конфліктів, війн, без ла ду, 
не стабільності); “Юри дич на до по мо га у за хисті своїх прав та інте ресів”. По -
ни зи ла ся зна чущість лише “ав то мобіля”, і більш як удвічі зріс відсо ток тих,
кого це бла го “не ціка вить”.
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Таб ли ця 6

Ієрархія соціаль них благ (Луцьк), 2016, %

Бла га Не
 вистачає

Важ ко
ска за ти,
так чи ні

Вис та чає Не
ці кавить

Стабільність у дер жаві та суспільстві 76,1 15,0  6,1  2,8
Упев неність у тому, що си ту ація в країні
поліпшу ва ти меть ся 73,6 17,5  5,7  3,2

Керівни ки, здатні управ ля ти дер жа вою 73,2 13,8 10,8  2,6
Дер жав ний за хист від зни жен ня рівня
жит тя 71,8 18,7  8,3  1,2

Упев неність, що не буде міжнаціональ -
них конфліктів 71,6 21,3  5,1  2,0

Політичні іде а ли, які за слу го ву ють
підтрим ки 63,0 18,3 10,0  8,8

Дот ри ман ня в країні прав лю ди ни 59,0 25,9 12,4  2,6
Автомобіль 50,5  9,0 27,8 12,7
Еко логічна без пе ка 49,2 27,5 18,9  4,4
Не обхідна ме дич на до по мо га 47,9 18,3 33,0  0,8
За хист від зло чин ності 46,9 24,7 25,8  2,6
Спра вед ли ва оцінка за слуг лю ди ни пе ред 
суспільством 43,4 32,8 16,6  7,2

Нор ми та цінності, що об’єдну ють лю дей
у дер жаві та суспільстві 39,0 30,7 21,4  8,9

Юри дич на до по мо га у за хисті своїх прав
та інте ресів 38,3 29,1 24,8  7,7

Підхо дя ща ро бо та 38,2 15,0 42,3  4,4
Мож ливість по вноцінно про во ди ти
відпус тку 37,6 17,9 39,7  4,8

… … … … …

У 2016 році рівень не дос тат ності благ дещо зни зив ся (на 6%), хоча ще не
до сяг нув по знач ки 2014 року; мож ли во, суспільство звик ло ся із тим, що пе -
ре бу ває у стані війни.

Цьо го року з’яв ляється ще одне дефіцит не соціаль не бла го зі сфе ри
соціаль них відно син — “Нор ми і цінності, які об’єдну ють лю дей у дер жаві та
суспільстві”. На дум ку ав тор ки, виз нан ня не стачі цьо го бла га є одним із на й -
ви разніших по каз ників того, що спільно та ви хо дить з “аномійно го піке”, яке
три ває вже по над 25 років. Стан аномії, дез організо ва ності, подвійні стан -
дар ти та подвійна інсти туціоналізація, “за хоп лен ня дер жа ви” — усе це є
наслідком відсут ності уста ле ної ціннісно-нор ма тив ної сис те ми [ Сальни -
кова, 2013]. Дис ба ланс був відчут ним у всьо му: або дек ла ру ва ли ся одні
цінності, праг нен ня та мо делі, а реалізо ву ва ли ся інші, або дек ла ро вані
цінності, праг нен ня та мо делі реалізо ву ва ли ся ста ри ми ме то да ми. Най важ -
ливішим було те, що подвійні стан дар ти й подвійна мо раль ста ли леґітим -
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ним ме ханізмом не нор ма тив ної реґуляції укр аїнсько го суспільства, тоб -
то унор му ва ли ся. За умов подвійної інсти туціоналізації суспільству (при -
наймні певній його час тині) жити було до сить зруч но з огля ду на цілком пе -
ревірені ме то ди до сяг нен ня кон крет них цілей [Му ра дян, 2014]. Але зміни -
ли ся об ста ви ни. Війна не тер пить подвійних стан дартів, тим паче подвій -
ної мо ралі. І те пер наші співгро ма дя ни, принаймні лучани, визнають не -
обхідність єдиної ціннісно-нормативної системи. І це, мабуть, перший крок
до її стабілізації.

Та кож ви яв ляється дефіцит ним таке бла го з про фесійно-тру до вої сфе -
ри, як “За до во леність змістом ро бо ти (або ж на явність відповідної ро бо ти)”. 
Цікаво, що ли шень це бла го за зна че но як вкрай не обхідне: ані “дос татність
освітньо го рівня” (бо вища освіта ста ла ма со вою), ані “за до во леність умо ва -
ми праці та мож ли вос тя ми сво го ро бо чо го місця” (до речі, “мож ли вості ро -
бо чо го місця” як раз і мож на інтер пре ту ва ти як підтвер джен ня на яв ності
подвійної інсти туціоналізації), ані “мож ливість от ри ман ня до дат ко вих за -
робітків” (щодо них за вжди ва го мою була на пов неність ка те горії “не ціка -
вить”) не є та ки ми за пи ту ва ни ми, як “за до во леність змістом ро бо ти”; це бла -
го про фесійно-тру до вої сфе ри по в’я за не не лише з потребою в роботі як
такій, а й із бажанням професійної самореалізації лучан.

Аналізу ю чи дані 2014, 2015 та 2016 років, не мож на цілком од но знач но
по трак ту ва ти по тре бу лу чан у дер жав но му за хисті від зни жен ня рівня жит -
тя (66,9%, 77,7%, 71,8% відповідно): з од но го боку, постійна апе ляція до дер -
жав но го за хис ту є озна кою па тер налізму, з іншо го — різке зни жен ня рівня
жит тя без упев не ності в його по кра щенні спри чи не не кри зою дер жа ви.
Відме жу ва ти па тер налістськи на лаш то ва них містян від тих, хто ви ма гає від
дер жа ви леґітим но го реґулю ван ня у всіх сфе рах життєдіяль ності, зок ре ма
за без пе чен ня гідно го рівня жит тя гро ма дян, не видається мож ли вим. Коли1

за вер шить ся війна і си ту ація в країні поліпшу ва ти меть ся, ста нуть відчут ни -
ми про фесійне дер жав не управління і стабільність, а по тре ба в дер жав но му
за хисті, по при те, ли ша ти меть ся незмінною, лише тоді мож на буде більш
упев не но кон ста ту ва ти, хто більше по тре бу вав цьо го за хис ту всі ці роки. На -
далі вар то відсте жу ва ти не лише час тки тих, кому чо гось “не вис та чає”, а й
співвідно шен ня клю чо вих дефіцит них благ. Відповідна не без пе ка існує,
адже дер жа ва свої ми діями ви хо вує па тер налістів, над а ю чи пільги замість
мож ли вос тей (йдеть ся про цілі ко гор ти на лаш то ва них на дер жавні зо бов ’я -
зан ня без відповідаль ності [Го ло ва ха, 2016])2.
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1 У гіпо те тич них при пу щен нях умо ви виз на ча ють че рез “якщо...”, тоб то це може відбу -
ти ся або не відбу ти ся. Про те у да но му ви пад ку фра за “якщо за вер шить ся війна...” зву -
чить якось без надійно, тоді як “коли закінчить ся війна...” є пи тан ням часу.
2 За да ни ми де пар та мен ту соціаль ної політики Луць кої міськра ди, із 214 тис. меш -
канців міста 20 тис. осіб є одер жу ва ча ми дер жав них соціаль них до по мог; 38 тис. сімей ко -
рис ту ють ся жит ло ви ми суб сидіями; 57,0 тис. осіб ма ють пра во на пільги (ве те ра ни
війни — 7,6 тис.; ве те ра ни праці — 17,7 тис.; по страж далі внаслідок Чор но б ильської ка -
тас тро фи — 5,2 тис.; ве те ра ни військо вої служ би та органів внутрішніх справ — 2,2 тис.;
діти війни — 12,8 тис. та ін.). У місті про жи ває по над 12 тис. інвалідів різних но зо логій



Жах ли ва дис танція у рівні жит тя тих, хто пра цює на дер жа ву, особ ли во
на тлі публічно висвітле них до ходів і статків ко лишніх і нинішніх  можно -
владців1, без пер спек тивність до сяг нен ня на леж но го рівня жит тя для фа -
хівців (лікарів, учи телів тощо) — все це відби вається як по тре ба у спра вед -
ливій оцінці за слуг лю ди ни пе ред суспільством (48,1%; 47,9%; 43,4% відпо -
відно). Та кий підхід з боку дер жа ви до оціню ван ня фа хо вості не підтри мує
відповідаль ності як важ ли вої риси будь-яко го спеціаліста, звідси по ши рю -
ють ся на строї в дусі “як пла тять, так і працюю”, “хто працює, той не їсть”
тощо.

Втішним мо мен том є те, що по при всі труд нощі сьо го ден ня лу ча нам
вис та чає доб ро ти та співчут ли во го став лен ня з боку на вко лишніх, справж -
ніх друзів, щас тя в сімей но му житті й т. ін., тоб то благ зі сфе ри між о со -
бистісних відносин.

Інтеґральні індек си: ІІСС та ІДБ

Унаслідок усе ред нен ня інди ка торів щодо кож ної сфе ри соціаль ної жит -
тєдіяль ності ми от ри муємо пев ну ієрархію.

Таб ли ця 7

Ієрархія сфер соціаль ної життєдіяль ності та індекс дос тат ності благ
кож ної сфе ри (Луцьк)2 

Сфе ри соціаль но го жит тя
Індекс дос тат ності благ 

2009 2014 2015 2016

Сфе ра соціаль них відно син – 1,69 1,63 1,54
Соціаль но-політич на сфе ра – 1,74 1,57 1,60
Сфе ра соціаль ної без пе ки 1,89 1,76 1,65 1,68
Рек ре аційно-куль тур на сфе ра 1,83 2,14 2,03 2,09
Сфе ра національ них відно син – 2,20 2,17 2,05
Інфор маційно-куль тур на сфе ра 2,22 2,24 2,18 2,03
Ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (2-го рівня) 2,09 2,24 2,15 2,14
Про фесійно-тру до ва сфе ра 2,02 2,33 2,22 2,21
Осо бистісна сфе ра (якості осо бис тості) 2,42 2,40 2,35 2,26
Сфе ра міжо со бистісних відно син – 2,55 2,57 2,37
Ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (1-го рівня) 2,51 2,65 2,51 2,49
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(інваліди 1-ї гру пи — 1,5 тис.; 2-ї гру пи — 4,8 тис.; 3-ї гру пи — 5,5 тис., діти-інваліди — 1,0
тис). Кількість пенсіонерів міста Луць ка ста но вить по над 50 тис. осіб. Ста тис ти ка
свідчить, що ко жен третій жи тель міста Луць ка на ле жить до тої чи тої пільго вої ка те горії, 
що по кла дає на орга ни місце во го са мов ря ду ван ня серй озні зо бов ’я зан ня із за без пе чен ня
соціаль но го за хис ту” [Стис лий огляд, 2017].
1 Дані зібра но до опри люд нен ня елек трон них дек ла рацій до ходів.
2 Індекс об чис люється як се ред ня ариф ме тич на відповідних йому інди ка торів за
транс фор мо ва ною 3-баль ною шка лою: 1 — не дос тат ня за без пе ченість да ної сфе ри жит -
тєдіяль ності, 2 — умов ний нуль, 3 — дос тат ньо ви со ка за без пе ченість.



Поп ри еко номічну кри зу ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (як пер шо го, так і
дру го го рівня) не на бу ла кри тич ної зна чу щості, трішки зни зи ли ся по зиції
сфе ри міжо со бистісних відно син, найбільш кри тич ною ви я ви ла ся сфе ра
соціаль них відно син, кот ра раз ом із соціаль но-політич ною навіть не вхо ди -
ла до ско ро че ної версії ме то ди ки ІІСС. Отже, маємо три, на дум ку лу чан, не -
дос тат ньо за без пе чені ца ри ни соціаль но го жит тя: сфе ра соціаль них відно -
син, соціаль но-політич на та сфе ра соціаль ної без пе ки.

Зна чен ня ІІСС відоб ра же но в таб лиці 8.
Таб ли ця 8

Зна чен ня Інтеґраль но го індек су соціаль но го са мо по чут тя

Роки
 спостережень ІІСС-20 ІІСС-44 Стан дар тне

відхи лен ня Нор мо ва на шка ла

2009 43,6 – – 43–60 — ви со кий

2014 – 95,7 12,28 92–132 — ви со кий

2015 – 92,1 11,74 92–132 — ви со кий

2016 – 90,0 14,43 87–91 — підви ще ний

Ди фе ренціація на се лен ня міста Луць ка за рівнем соціаль но го са мо по -
чут тя та кож зміни ла ся. До при кла ду, у 2009 році спос теріга ли ся те ри -
торіальні відмінності у соціаль но му са мо по чутті: жи телі цен траль ної кіль -
це вої по чу ва ли ся кра ще, ніж у відда ле них ра йо нах міста [Сальнікова, 2009].
На томість від 2014 року така тен денція не про сте жується. Те пер зна чущість
благ зі сфер соціаль них відно син, соціаль но-політич ної та соціаль ної без пе -
ки ста тис тич но ко ре лює з по каз ни ком про фесійно го ста ту су. Ви яв ляється,
що “бізнес ме ни, підприємці, керівни ки різних рівнів, працівни ки бюд жет -
ної сфе ри” більш гос тро відчу ва ють брак та ких благ, як спра вед ли ва оцінка
за слуг пе ред суспільством, стабільність в дер жаві та суспільстві, єднальні
нор ми та цінності тощо. Ці самі змінні ста тис тич но зна чи мо ко ре лю ють з
освітою.

Вис нов ки

Вис нов ки, от ри мані в рам ках цьо го досліджен ня, окрес лю ють і пер спек -
ти ви под аль ших досліджень. (1) Соціаль не са мо по чут тя лу чан сьо годні за -
ле жить не стільки від місця за меш кан ня (ра йо ну міста), скільки від його
осо бис тих мож ли вос тей, на ви чок: освіти, про фесії, фіна нсо во го ста но ви ща
(останнє як засіб); (2) лу ча ни сьо годні зорієнто вані на до сяг нен ня по стма -
теріаль них благ — са мо ре алізації, про фесійної реалізації, вибудовування
взаємодії між суспільством і державою.

Вар то за ува жи ти, що пе ре струк ту ру ван ня ієрархії зна чу щості соціаль -
них благ відбу ло ся на сам пе ред у сфе рах соціаль них відно син, соціаль но-
 політичної та соціаль ної без пе ки. При цьо му ті бла га зі сфе ри соціаль ної
без пе ки, які не вра хо ву ва ли ся у ско ро ченій версії ме то ди ки ІІСС, а саме
дер жав ний за хист від зни жен ня рівня жит тя, за хист від зло чин ності, еко -

116 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 2

Світла на Сальнікова



логічна без пе ка є більш за пи ту ва ни ми, ніж те, що вра хо ву ва ло ся у ско ро -
ченій версії (юридична допомога у захисті своїх прав та інтересів).

Поп ри по зи тивні по каз ни ки ІІСС в цілому (у 2014 (96), 2015 (92) та
2016 (90)), рівень дефіцит ності найбільш за пи ту ва но го на разі соціаль но го
бла га — стабільності в дер жаві та суспільстві — є вкрай ви со ким се ред лу чан
(2014 – 73,5%; 2015 —82,4%; 2016 — 76,1%), тоді як у 2009 році на й важ -
ливішою була про бле ма, по в’я за на із мож ливістю по вноцінно про во ди ти
відпус тку, і рівень не дос тат ності цьо го бла га ста но вив 54,8%.

Такі явно спос те ре жу вані впро довж останніх трьох років зміни свідчать
про якісні зру шен ня все ре дині да ної спільно ти, що є до дат ко вим свідчен -
ням ви хо ду Украї ни на но вий рівень роз вит ку та якісних змін гро ма дя н -
сько го суспільства. І хоча пе ре струк ту ру ван ня ієрархії соціаль них благ ве -
ли кою мірою спри чи не не умо ва ми, про гно зу ван ня яких пе ре дба чає окре ме
досліджен ня, вар то пам ’я та ти і про амбіва лентність на ших співгро ма дян, і
про вкоріненість та ко го реґуля то ра соціаль них відно син, як подвійна інсти -
туціональ на сис те ма, і про вплив де я ких ре форм влади, перспективи яких
вона (влада), здається, сама не розуміє.
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