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Анотація

У статті роз гля ну то аль тер на тив не ви ко рис тан ня Інтеґраль но го індек су
соціаль но го са мо по чут тя, роз роб ле но го укр аїнськи ми соціоло га ми Є.Го ло ва хою 
і Н.Паніною. Альтернативний підхід реалізо ва ний у двох ас пек тах. По-пер ше,
ви ко рис то вується відмінне від ав то рсько го об чис лен ня зна чен ня індек су. По-
 дру ге, ско нстру йо ва но ско ро че ний варіант ме то ди ки (ІІСС-13). Роз роб лен ня
остан ньо го ґрун тується на двох при нци пах:1) зберіган ня струк ту ри по вної
версії індек су; 2) ура ху ван ня ре ле ван тності відібра них інди ка торів.
Про ве де но порівнян ня вимірю валь них влас ти вос тей по вної та ско ро че них вер -
сій ме то ди ки (ІІСС-44, ІІСС-20, ІІСС-13). Зап ро по но ва но кри терії ка те го ри -
зації рес пон дентів у рам ках ви ко рис тан ня різних версій ІІСС із за сто су ван ням
іде аль но-ти по во го та кла сифікаційно го підходів.
Сфор муль о ва но вис но вок про те, що ІІСС-20 ба жаніше ви ко рис то ву ва ти в си -
ту аціях, коли дослідни кові не обхідно зо се ре ди ти ся на тій скла довій соціаль но го 
са мо по чут тя, що по в’я за на із по всяк ден ним рівнем життєдіяль ності індивіда,
а ІІСС-13 — у си ту аціях інте ре су до шир шо го соціаль но го кон тек сту.

Клю чові сло ва: соціаль не са мо по чут тя, соціологічне тес ту ван ня, соціаль на
життєдіяльність

Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя (далі — ІІСС) був пре зен -
то ва ний соціологічній спільноті 20 років тому [Го ло ва ха, 1997]. За раз мож -
на з упев неністю ска за ти, що Є.Го ло ва ха і Н.Паніна ви пе ре ди ли свій час.
Так, з-поміж 83 по си лань на стат тю “Вимірю ван ня соціаль но го са мо по чут -
тя: тест ІІСС” [Го ло ва ха, 1998], зафіксо ва них Google Scholar, лише 15 на ле -
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жать до періоду до 2010 року, а найбільша кількість їх (усьо го 17) уза галі
при па ла на 2016 рік.

З чим по в’я за ний цей відтерміно ва ний ме то до логічний інте рес? На сам -
пе ред збільшив ся по пит на досліджен ня соціаль но го са мо по чут тя на се лен -
ня, а та кож його окре мих груп, а отже, й на відповідні ме то ди ки. Крім цьо го,
емпірич на соціологія у краї нах СНД на решті вий шла на рівень, коли валідні 
й надійні ком плексні вимірю вальні інстру мен ти в соціології ста ють по -
стійним, а не епізо дич ним пред ме том ме то до логічної реф лексії. Отже, мож -
на ви ок ре ми ти дві гру пи праць, в яких зга дується ІІСС — прак тич ної і ме то -
до логічної спря мо ва ності. У пер ших опи су ють ся ре зуль та ти вив чен ня со -
ціаль но го са мо по чут тя різних соціаль них груп, у дру гих — кон цеп ту аль не
осмис лен ня відповідно го фе но ме ну і/або особ ли вос тей його вимірю ван ня.

Праці, в яких фіксується прак тич ний інте рес до ІІСС, опи су ють ре зуль -
та ти досліджен ня соціаль но го са мо по чут тя на се лен ня на Північно му Кав -
казі (взя то го як інди ка тор на пру же ності) [Гри цен ко, 2010], мо лоді етнічних
груп [Фа ты хо ва, 2010], на се лен ня мо ноп рофільних міст (у тому числі і як
по каз ник адап то ва ності до соціаль но-еко номічних транс фор мацій) [Гу щи -
на, 2011; Каш ки на, 2012], сту дентів з особ ли ви ми по тре ба ми [Коз ло ва,
2012], сільсько го на се лен ня північно го реґіону Росії [Бе ло нож ко, 2013],
сім’ї (в кон тексті взаємоз в’яз ку соціології й соціаль ної ро бо ти) [Ко лес ни ко -
ва, 2015], співробітників криміна льно-ви ко нав чої сис те ми (як чин ник со -
ціаль но-фа хо вої діяль ності й підви щен ня про фесійної мо ти вації) [Вол ков,
2015; Вол ков, 2016], мо лоді в умо вах суспільства, що транс фор мується
[Хам зя е ва, 2016], на се лен ня Рес публіки Баш кор тос тан [Хи ла же ва, 2017],
лю дей по хи ло го віку [Бур ко, 2017], жи телів Луць ка [Сальнікова, 2017] та
інших соціаль них груп.

Що сто сується кон цеп ту аль но го і ме то до логічно го роз гля ду соціаль но -
го са мо по чут тя в соціології, то відповідні праці не настільки численні.  Не -
зважаючи на це, до їх чис ла вхо дять дві найбільш ци то вані статті від повідної 
те ма ти ки останніх семи років [Чу гу ен ко, 2013: с. 17–18; Зи ну ро ва, 2011:
с. 248]. В.Чугуєнко й Є.Боб ков вва жа ють, що в ІІСС под а но “найбільш
 повний і ме то дич но валідний пе релік об’єктив них і суб’єктив них інди ка -
торів соціаль но го са мо по чут тя”. Ви со ко оціню ють вони і за галь ну бу до ву
ме то ди ки, що не вик ли кає усклад нень при відповідях і дає змо гу от ри му ва -
ти не зсувні ре зуль та ти опи ту ван ня. Р.Зіну ро ва і Ф.Фа ти хо ва спи ра ють ся у
своїй кон цеп ту алізації соціаль но го са мо по чут тя се ред іншо го й на підхід,
 запропонований Є.Го ло ва хою і Н.Паніною, а та кож вва жа ють, що на да ний
мо мент на й док ладніший варіант вимірю валь но го інстру мен ту цьо го фе но -
ме ну про по нує саме ІІСС. Крім цьо го, ІІСС ста вав пред ме том ме то до -
логічно го інте ре су в рам ках обґрун ту ван ня ме то ди ки вимірю ван ня соціаль -
но го са мо по чут тя сту дентів [Мяг ков, 2015], ти по логічно го аналізу на й ма -
них працівників [Та та ро ва, 2016], а та кож у кон тексті шир ших ме то до -
логічних по шуків [Ге ра си мо ва, 2017].

З огля ду на вик ла де не вище логічним і своєчас ним уба чається звер нен -
ня до ІІСС як до об’єкта по вноцінної ме то до логічної реф лексії. Така по ста -
нов ка пи тан ня ґрун тується на вимірю валь но му по тенціалі ІІСС, кот рий
якщо й усвідом лю вав ся його ав то ра ми, то не був ніде ними висвітле ний.

110 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 4

Сергій Дембіцький



Аналіз вимірю валь них влас ти вос тей ІІСС, под а ний далі, базується на
аль тер на тив но му підході опра цю ван ня ре зуль татів тес ту, що дав змо гу по-
 но во му под и ви ти ся на особ ли вості оціню ван ня соціаль но го са мо по чут тя та
вмож ли вив пе рехід від си рих зна чень до інтеґраль но го індек су або кла -
сифікаційних ка те горій, а та кож по бу до ву ско ро че них версій ме то ди ки.

Оціню ван ня соціаль но го са мо по чут тя на аґреґова но му рівні

ІІСС дає змо гу оціню ва ти соціаль не бла го по луч чя се ред на се лен ня
Украї ни за га лом на аґреґова но му рівні без звер нен ня до зна чень індек су на
рівні індивіду аль них спос те ре жень. Для цьо го роз гля не мо ре зуль та ти ви ко -
рис тан ня ско ро че ної версії ме то ди ки (ІІСС-20), що дос тупні в ма сиві соціо -
логічно го моніто рин гу “Укр аїнське суспільство” за 2016 рік (Інститут со -
ціоло гії НАН України).

Пе ре дусім ко жен ас пект соціаль но го бла го по луч чя, що вхо дить до зміс -
ту ІІСС-20, мож на оцінити з точ ки зору його ак ту аль ності для рес пон дентів. 
Це мож на здійсни ти, ви ко рис то ву ю чи кількість відповідей “Не ціка вить” за
кож ним інди ка то ром. На підставі цьо го по каз ни ка різно манітні пун кти ме -
то ди ки упо ряд ко ва но від найбільш до на й менш ак ту аль них (див. табл. 1).
Та кож у за зна ченій таб лиці на ве де но кількість рес пон дентів, які оціню ють
дос тупність відповідних соціаль них благ як дос тат ню (при підра хун ках із
за галь но го чис ла спос те ре жень щодо кож но го пун кту було вик лю че но  ре -
спондентів, які об ра ли варіант відповіді “не ціка вить”).

Таб ли ця 1

Ха рак те рис ти ки ас пектів соціаль но го са мо по чут тя
на аґреґова но му рівні 

№
з/п

Пот ре би Не ціка -
вить

Дос тат -
ньо

1 2 3 4

1 Здо ров’ÿ  1,1 44,3

2 Мож ливість при дба ти на й не обхідніші про дук ти  2,2 49,2

3 Мож ливість хар чу ва ти ся відповідно до своїх смаків  2,6 27,7

4 Уміння жити в но вих суспільних умо вах  3,3 36,4

5 Впев неність у своїх си лах  3,4 45,1

6 Гар не жит ло  3,7 46,1

7 Ініціати ва і са мостійність у роз в’я занні життєвих про блем  4,0 47,3

8 Не обхідна ме дич на до по мо га  4,8 25,2

9 Не обхідний одяг  5,1 57,8

10 Пов ноцінне дозвілля  5.2 28,3

11 Рішучість у до сяг ненні своїх цілей  7,0 41,2

12 Мож ливість по вноцінно про во ди ти відпус тку  8,8 19,0

13 Не обхідні меблі 11,2 54,3

14 Мож ливість пра цю ва ти із по вною відда чею 11,8 40,1
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1 2 3 4

15 Ро бо та, що підхо дить 13,6 32,8

16 Юри дич на до по мо га у за хисті своїх прав та інте ресів 14,1 23,2

17 Мож ливість підроб ля ти 15,9 23,7

18 Су часні еко номічні знан ня 17,4 27,4

19 Мод ний і гар ний одяг 24,2 33,8

20 Су часні політичні знан ня 26,3 35,3

Як мож на ба чи ти, до на й ак ту альніших (ма ють ся на увазі ті пун кти, не -
ак ту альність яких не пе ре ви щує 7%, або перші 10) на ле жать по тре би, по в’я -
зані з фізич ни ми, ма теріаль ни ми і пси хо логічни ми ас пек та ми що ден но го
існу ван ня. Пов не за до во лен ня їх ко ли вається від 25,2% (не обхідна ме дич на
до по мо га) до 57,8% (не обхідний одяг). Се редній рівень їх за до во лен ня ста -
но вить близь ко 41%. За га лом умов ну по знач ку у 50% крім уже вка за ної
долає лише одна по тре ба — в не обхідних меб лях.

Дру га, менш ак ту аль на по ло ви на спис ку пе ре дусім сто сується са мо ре -
алізації та ви щих стан дартів жит тя. Оче вид но, що за низ ь ко го рівня за до во -
ле ності по треб по всяк ден но го існу ван ня го во ри ти про ак ту альність са мо ре -
алізації й от ри ман ня до дат ко вих благ складніше. І хоча для ба гать ох рес пон -
дентів за до во лен ня по треб ви що го по ряд ку та кож є важ ли вим, рівень за без -
пе чен ня їх очіку ва но ни жчий (у се ред ньо му — близь ко 33%).

Така, у де я ко му сенсі, по хму ра кар ти на по в’я за на на сам пе ред із об ра ним 
спо со бом оціню ван ня. Якщо бра ти до ува ги не тільки кількість відповідей
“вис та чає”, а й “важ ко ска за ти, вис та чає чи ні”, тоді си ту ація відчут но зміни -
ться на кра ще. Інши ми сло ва ми, ефект ме то ду оче вид ний. Вод но час з огля ду 
на такі мак ро е ко номічні яви ща в житті на шої краї ни, як ско ро чен ня ре аль -
но го сек то ру еко номіки, збільшен ня дер жав них боргів за кре ди та ми, істот не 
по до рож чан ня енер го ре сурсів, суттєва де по пу ляція на се лен ня за роки не за -
леж ності, а та кож військо вий конфлікт на Сході краї ни, аналізо вані циф ри
вже не виг ля да ють над то по хму ри ми.

У змістовій пло щині та кий аналіз ви су ває на пер ший план низ ку ме то -
до логічних за вдань: вра ху ван ня ре ле ван тності різно манітних ас пектів со -
ціаль но го бла го по луч чя, оцінку смис ло во го гру пу ван ня інди ка торів ско ро -
че но го варіанта індек су, аналіз впли ву його змісту на підсум кові ре зуль та ти
аналізу.

Оціню ван ня інди ка торів ІІСС-20
сто сов но змісту ІІСС-44

Спер шу роз гля не мо ІІСС-20 за змістом. Для цьо го про а налізуємо, які з
11 сфер соціаль ної життєдіяль ності, по кла дені в осно ву по вної версії індек -
су, вра хо вані у ско ро ченій версії (див. табл. 2). Як мож на ба чи ти, чо ти ри
сфе ри зовсім не вра хо вані у ско ро че но му варіанті індек су: соціаль них відно -
син, національ них відносин, соціаль но-політич на, міжо со бистісних відно -
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син. Перші три мож на віднес ти до інсти туціональ них чин ників соціаль но го
са мо по чут тя, остан ню — до соціаль но-пси хо логічних.

Таб ли ця 2

Змістові ха рак те рис ти ки ІІСС-20

Сфе ри соціаль ної
життєдіяль ності Інди ка то ри ІІСС-20 Тип(-и) чин ників соціаль -

но го са мо по чут тя 

Соціаль них відно син – Інсти туціональ ний 

Соціаль ної без пе ки 
Юри дич на до по мо га для
за хис ту своїх прав та
і нтересів 

Інсти туціональ ний 

Національ них відно син – Інсти туціональ ний 

Соціаль но-політич на – Інсти туціональ ний 

Про фесійно-тру до ва 

1) Мож ли вості пра цю ва ти
з по вною відда чею
2) Ро бо та, що підхо дить
3) Мож ливість мати до дат -
ко вий за робіток 

1) Соціаль но-пси хо -
логічний
2) Інсти туціональ ний
3) Ма теріаль ний 

Інфор маційно-куль тур на 

1) Су часні еко номічні
знан ня 
2) Су часні політичні
 знання 

Інфор маційний 

Рек ре аційно-куль тур на 

1) Здо ров ’я
2) Не обхідна ме дич на
 допомога
3) Пов ноцінне дозвілля
4) Мож ливість по вноцінно 
про во ди ти відпус тку 

1) Фізич ний
2) Інсти туціональ ний
3) Соціаль но-пси хо -
логічний
4) Ма теріаль ний 

Ма теріаль но-по бу то ва сфе -
ра (1-го рівня) 

1) Мож ливість ку пу ва ти
на й не обхідніші про дук ти
2) Гар не жит ло
3) Не обхідний одяг
4) Не обхідні меблі 

Ма теріаль ний 

Ма теріаль но-по бу то ва
(2-го рівня) 

1) Мож ливість хар чу ва ти -
ся відповідно до своїх
смаків
2) Мод ний і гар ний одяг 

Ма теріаль ний 

Міжо со бистісних сто сунків  – Соціаль но-пси хо логічний 

Осо бистісна сфе ра 

1) Уміння жити в но вих
суспільних умо вах
2) Упев неність у своїх
 силах
3) Ініціати ва і са мостій -
ність під час роз в’я зан ня
життєвих про блем
4) Рішучість у до сяг ненні
своїх цілей 

Пси хо логічний 
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Якщо в повній версії більш як тре ти на всіх інди ка торів ма ють сто су нок
до інсти туціональ но го рівня, то у ско ро ченій — лише 15%. Мен ша реп ре зен -
то ваність у ско ро ченій версії ха рак тер на і для соціаль но-пси хо логічних
чин ників (10% про ти 14%). При цьо му об идві за зна чені гру пи чин ників ма -
ють пря мий сто су нок до соціаль но го бла го по луч чя: інсти туціональні чин -
ни ки виз на ча ють за галь ний соціаль но-політич ний і соціаль но-еко номіч -
ний кон текст суспільства, а соціаль но-пси хо логічні зу мов лю ють якість без -
по се ред ньої соціаль ної взаємодії.

Своєю чер гою, на ма теріальні чин ни ки, що ста нов лять май же чверть по -
вної версії ме то ди ки, у ско ро ченій версії при па дає 40%. Надмірна реп ре зен -
то ваність ха рак тер на і для пси хо логічних чин ників — 20% замість 10%.

Така кар ти на схи ляє до пи тан ня про невідповідність струк тур по вної і
ско ро че ної версій індек су. Го лов ною при чи ною та кої невідповідності є спо -
сіб ско ро чен ня по вної версії. За сло ва ми ав торів ме то ди ки [Го ло ва ха, 1997:
с. 46], вони ба зу ва ли ся на фор маль них і змісто вих за са дах. Фор мальні по ля -
га ли у збе ре женні внутрішньої узгод же ності індек су, змістові — в його ба га -
то ас пек тності. Якщо кри тич но по ста ви ти ся до та ко го рішен ня, слід відзна -
чи ти таке. По-пер ше, немає по тре би у збе ре женні внутрішньої узгод же ності
індек су, оскільки його підсум ко ве зна чен ня є ре зуль та том впли ву не ла тен т -
ної змінної, а пев но го на бо ру не за леж них чин ників. По-дру ге, з огля ду на
підсум ко вий ре зуль тат струк ту ра ско ро че ної версії вель ми відрізня ється
від по вно го варіанта.

Відки да ю чи важ ливість внутрішньої узгод же ності індек су, все одно не -
обхідно оцінити ак ту альність різних сфер соціаль ної життєдіяль ності.
Оскільки по вна версія ІІСС була вклю че на до соціологічно го моніто рин гу
“Укр аїнське суспільство” 2006 року, то для реалізації цьо го за вдан ня ви ко -
рис та но саме його ре зуль та ти (див. табл. 3). У технічно му плані оціню ван ня
вклю чає об чис лен ня ко ре ляції між індек сом ІІСС-44 та індек са ми тих інди -
ка торів, що змістов но опи су ють різно манітні сфе ри соціаль ної життєдіяль -
ності, а та кож роз гляд роз поділів варіантів відповіді “Не ціка вить”, що
варіює від 0 (для кож но го з чо тирь ох інди ка торів вка за но дос татність/не -
дос татність благ) до 4 (всі інди ка то ри відповідної підгру пи не цікав лять рес -
пон ден та). На ко ристь більшої ак ту аль ності свідчать як вищі по каз ни ки
сили зв’яз ку, так і мен ша кількість відповідей “Не ціка вить”.

Май же всі по каз ни ки сили зв’яз ку по трап ля ють в інтер вал від 0,6 до 0,7,
за ви нят ком сфе ри міжо со бистісних відно син. З іншо го боку, саме для неї
зафіксо ва но найбільшу кількість рес пон дентів, які жод но го разу не відпо -
віли “Не ціка вить”. На томість для інфор маційно-куль тур ної та ма теріаль -
но-по бу то вої (2-го рівня) сфер за ви щих по каз ників сили зв’яз ку (особ ли во
у дру го му ви пад ку) кількість не зацікав ле них рес пон дентів є мак си маль -
ною. Цікаво, що на й ви щий зв’я зок фіксується для рек ре аційно-куль тур ної
сфе ри, кот ра ха рак те ри зується найбільшим роз маїт тям інди ка торів (ко жен
з них мож на віднес ти до сво го влас но го типу).

За га лом, ви хо дя чи з цих да них, немає підстав вва жа ти, що при по бу -
дові ско ро че но го варіанта індек су мож на знех ту ва ти окре ми ми сфе ра ми
настільки, щоб ви лу чи ти всі їхні інди ка то ри. Логічним про дов жен ням цьо -
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го аналізу є ко нстру ю ван ня аль тер на тив ної версії ско ро че но го варіанта
ІІСС.

Таб ли ця 3

Актуальність різних сфер соціаль ної життєдіяль ності 

Сфе ри соціаль ної життєдіяль ності Сила
зв’яз ку

По каз ни ки відсут ності інте ре су, %

0 1 2 3 4

Соціаль них відно син 0,68 84,4 10,8  3,4 1,0 0,4
Соціаль ної без пе ки 0,65 83,6 12,9  2,3 0,8 0,3
Національ них відно син 0,62 77,0 16,2  4,5 1,7 0,7
Соціаль но-політич на 0,62 78,4 14,2  4,8 2,0 0,7
Про фесійно-тру до ва 0,69 72,5 13,8  5,9 5,4 2,4
Інфор маційно-куль тур на 0,64 58,2 19,0 11,9 8,9 2,0
Рек ре аційно-куль тур на 0,70 80,8 13,2  5,5 0,5 0,1
Ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (1-го рівня) 0,69 83,4 11,9  2,7 1,4 0,6
Ма теріаль но-по бу то ва (2-го рівня) 0,68 53,4 27,9 14,1 4,3 0,3
Міжо со бистісних відно син 0,57 87,5 10,1  2,0 0,3 0,2
Осо бистісна сфе ра 0,68 86,5  9,4  3,1 0,7 0,3

Обчис лен ня індек су ІІСС: аль тер на тив ний варіант

Згідно з ориґіна льним спо со бом роз ра хун ку підсум ко вих зна чень для
ІІСС-44 і ІІСС-20, чо ти ри мож ливі аль тер на тивні варіанти відповідей при -
рівню ють ся до трьох чис ло вих зна чень: 1 — “не вис та чає”, 2 — “важ ко ска за -
ти, вис та чає чи ні” і “не ціка вить”, 3 — “вис та чає”. Отже, ав то ри ме то ди ки
вва жа ють близькою за змістом си ту ацію, коли рес пон дент вагається ска за -
ти, чи вис та чає йому пев но го соціаль но го бла га, і си ту ацію, коли йому це
бла го нецікаве.

У рам ках цієї статті ви ко рис то вується аль тер на тив ний варіант об чис -
лен ня підсум ко во го індек су. До ува ги взя то лише варіанти відповідей “не
вис та чає” (у чис ло во му ви ра женні дорівнює оди ниці), “важ ко ска за ти,  ви -
стачає чи ні” (у чис ло во му ви ра женні дорівнює двом), “вис та чає” (у чис ло -
во му ви ра женні дорівнює трьом). Відповідні ре зуль та ти щодо кож но го спо -
с те ре жен ня підсу мо ву ють ся, а потім ділять ся на кількість інди ка торів цьо го 
спос те ре жен ня, щодо яких не про по но ва но варіант відповіді “не ціка вить”.
Отже, се реднє зна чен ня індек су для кож но го рес пон ден та по трап ляє в ін -
тер вал від 1 до 3, як і за ориґіна льної про це ду ри роз ра хун ку індек су. Як і в
разі ориґіна льно го підхо ду ав торів ме то ди ки, індекс виз на ча ють тільки для
рес пон дентів, котрі відповіли щодо всіх інди ка торів тес ту.

Опи сані зміни ґрун ту ють ся на двох ар гу мен тах. По-пер ше, вва жається
не ко рек тним прирівню ва ти за змістом варіанти відповіді “важ ко ска за ти,
вис та чає чи ні” і “не ціка вить”. Пер ший ви па док сто сується де я кої не виз на -
че ності під час оціню ван ня пев но го бла га, дру гий — чіткої по зиції сто сов но
того бла га, яке не впли ває на його соціаль не са мо по чут тя на дум ку са мо го
рес пон ден та. По-дру ге, ориґіна льний спосіб об чис лен ня зсу ває підсум кові
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ре зуль та ти до їхньо го іде аль но го се ред ньо го — 2, збільшу ю чи тим са мим
кількість спос те ре жень за вибіркою, що ха рак те ри зу ють ся се реднім со -
ціаль ним бла го по луч чям.

Крім того, кількість відповідей “не ціка вить” для кож но го рес пон ден та
мож на роз гля да ти як до дат ко вий по каз ник соціаль но го бла го по луч чя, що
ха рак те ри зує міру на си че ності соціаль но го жит тя індивіда (далі — соціаль -
на апатія). На ко ристь та кої інтер пре тації свідчить зв’я зок цьо го по каз ни ка з 
віком рес пон ден та (кількість по вних років) і рівнем його освіти (шість ґра -
дацій — від не пов ної се ред ньої до по вної ви щої). Для ІІСС-44 сила зв’яз ку є
слаб шою (rвік = 0,34; rосв = –0,20), ніж для ІІСС-20 (rвік = 0,45; rосв = –0,22)1. У
пер шо му ви пад ку ве ли чи на су куп но по яс не ної дис персії дорівнює 13,4%, у
дру го му — 22,4%. При чи ни та ких розбіжнос тей бу дуть роз гля нуті далі. Про -
те за га лом мож на го во ри ти про зву жен ня сфе ри ак ту аль них соціаль них благ 
із віком, а та кож про роз ши рен ня їх (не хай навіть не дуже суттєве) зі здо бут -
тям до дат ко вої освіти.

Ко нстру ю ван ня ІІСС-13

При роз роб ленні аль тер на тив но го ско ро че но го варіанта ІІСС я спи рав -
ся на такі ме то до логічні орієнти ри:

— збе ре жен ня струк ту ри ІІСС-44 — при наймні один інди ка тор із кож -
ної сфе ри соціаль ної життєдіяль ності був відібра ний;

— опти маль на стислість — кількість інди ка торів (за га лом 13) зу мов ле -
на зна чен ням, що за без пе чує при й нят ний діапа зон мож ли вих зна чень 
індек су, що, своєю чер гою, вмож лив лює ви ко рис тан ня різно манітних 
ста тис тич них ме тодів аналізу да них2;

— вне сок у за галь ний індекс соціаль но го са мо по чут тя та індекс на під -
ставі інди ка торів своєї сфе ри — при до борі інди ка торів ура хо ва но
силу їхньо го зв’яз ку із підсум ко вим зна чен ням ІІСС-44 (rg), а та кож
індек са ми на підставі тих чо тирь ох інди ка торів, що опи су ють відпо -
відну сфе ру соціаль ної життєдіяль ності (rp)

3;
— за галь на ре ле вантність — у разі близь кості різно манітних інди ка торів 

за по пе реднім по каз ни ком до ува ги було взя то кількість рес пон -
дентів, які об ра ли варіант відповіді “Не ціка вить” (fdi).

Роз гля не мо добір інди ка торів для кож ної сфе ри док ладніше.
Сфе ра соціаль них відно син. Одра зу три інди ка то ри по ка за ли дос тат ньо

ви со кий вне сок у за галь ний і час тко вий індек си: 1) стабільність в дер жаві й
суспільстві (rg = 0,41; rp = 0,63; fdi = 3,5%); 2) упев неність в тому, що си ту ація
в країні поліпшу ва ти меть ся (rg = 0,40; rp = 0,65; fdi = 2,3%); 3) спра вед ли ва
оцінка за слуг лю ди ни пе ред суспільством (rg = 0,45; rp = 0,62; fdi = 6,4%).
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1 Для всіх коефіцієнтів ко ре ляції p < 0,001.
2 Як по ка зав досвід валідиз ації соціологічно го тес ту SCL-9-NR (док ладніше див.:
[Дем биц кий, 2016а; Дем биц кий, 2016b]), діапа зон мож ли вих зна чень від 0 до 27 є  до -
статнім. У разі ІІСС-13 цей діапа зон по трап ляє в інтер вал від 13 до 39.
3 Для цьо го ви ко рис то ву ють коефіцієнт ко ре ляції Спірме на.



Третій було відки ну то че рез ви со ке зна чен ня fdi. Коли йшло ся про вибір
між пер шим і дру гим інди ка то ра ми, рішен ня було при й ня то на ко ристь пер -
шо го, оскільки він більшою мірою сто сується соціаль ної дійсності, а не
внутрішніх пе ре жи вань, які мож на інду ку ва ти штуч ним шля хом (особ ли во
коли йдеть ся про соціаль ний оптимізм).

Сфе ра соціаль ної без пе ки. Близькі по каз ни ки зафіксо ва но для двох
інди ка торів: 1) за хист від зло чин ності (rg = 0,42; rp = 0,66; fdi = 4,2%); 2) юри -
дич на до по мо га для за хис ту своїх прав та інте ресів (rg = 0,46; rp = 0,57;
fdi = 11,8%).

Ура хо ву ю чи ве ли чи ну fdi, вибір тут зроб ле но на ко ристь пер шо го з них.
Сфе ра національ них відно син. Для цієї сфе ри вибір та кож сто сується двох

інди ка торів: 1) упев неність, що не ви ни ка ти муть міжнаціональні конф лік ти
(rg = 0,39; rp = 0,61; fdi = 5,2%); 2) взаємо ро зуміння між людь ми різних
національ нос тей (rg = 0,35; rp = 0,61; fdi = 9,0%).

Зно ву ж таки на підставі по каз ни ка fdi вибір вар то зро би ти на ко ристь
пер шо го з них.

Соціаль но-політич на сфе ра. У цьо му разі всі по каз ни ки свідчать на ко -
ристь єди но го інди ка то ра: дот ри ман ня в країні прав лю ди ни (rg = 0,43; rp =
0,63; fdi = 2,6%).

Про фесійно-тру до ва сфе ра. До волі “рівна” з точ ки зору по каз ників сфе -
ра: 1) освіта (rg = 0,35; rp = 0,55; fdi = 7,8%); 2) ро бо та, що підхо дить (rg = 0,36;
rp = 0,59; fdi = 14,2%); 3) мож ливість мати до дат ко вий за робіток (rg = 0,39;
rp = 0,59; fdi = 17,6%); 4) мож ливість пра цю ва ти з по вною відда чею (rg = 0,36;
rp = 0,62; fdi = 11,6%).

Пер ший інди ка тор за на й ниж чо го внес ку в індек си має на й кра ще зна -
чен ня fdi. За своїм змістом він стоїть осто ронь від інших. Тому є сенс ви ко -
рис то ву ва ти два інди ка то ри з цієї гру пи — сто сов но освіти і сто сов но са мої
ро бо ти. В остан ньо му ви пад ку, ви хо дя чи з ве ли чи ни fdi, було об ра но чет вер -
тий інди ка тор.

Інфор маційно-куль тур на сфе ра. У цій групі мож на ви ок ре ми ти два ін -
ди ка то ри: 1) су часні еко номічні знан ня (rg = 0,36; rp = 0,62; fdi = 18,4%); 2) Ін -
фор мація про зміни, що відбу ва ють ся в суспільстві (rg = 0,29; rp = 0,48;
fdi = 7,7%).

Пер ший із них вирізняється ви со ким внес ком в індек си, а та кож порів -
ня но низ ь ким для цієї гру пи зна чен ням fdi (у ви пад ку інди ка торів цієї гру пи
щодо су час них політич них і на уко во-технічних знань зна чен ня fdi пе ре ви -
щу ють 25%). Що сто сується дру го го, то за низ ь ко го внес ку в індек си (як і у
разі су час них політич них і на уко во-технічних знань) ве ли чи на fdi вель ми
низ ь ка для цієї гру пи. Вибір між ними зроб ле но на ко ристь пер шо го інди ка -
то ра че рез вищу пріори тетність сили взаємоз в’язків з індек са ми порівня но
зі зна чен ням fdi.

Рек ре аційно-куль тур на сфе ра. Оскільки ко жен з інди ка торів цієї гру пи
на ле жить до влас но го типу, на ве де мо ко жен із них: 1) здо ров ’я (rg = 0,39; rp =
0,68; fdi = 0,4%); 2) не обхідна ме дич на до по мо га (rg = 0,48; rp = 0,70; fdi = 3,8%);
3) по вноцінне дозвілля (rg = 0,43; rp = 0,45; fdi = 9,7%); 4) мож ливість по вно -
цінно про во ди ти відпус тку (rg = 0,40; rp = 0,37; fdi = 12,0%).
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Унаслідок суттєвої ге те ро ген ності й ви со кої важ ли вості з огля ду на
соціаль не са мо по чут тя тут було відібра но два інди ка то ри. Оскільки пер ший 
і дру гий об’єднані спільною те мою здо ров ’я, а третій і чет вер тий — вільно го
часу, то з кож ної підгру пи було відібра но по од но му інди ка то ру.

Дру гий інди ка тор виг ля дає адек ватнішим, ніж пер ший, як за свої ми по -
каз ни ка ми, так і з огля ду на соціаль не са мо по чут тя. Останнє по в’я за не з
тим, що не обхідна ме дич на до по мо га знач но кра ще впи сується у сфе ру
суспільних благ, ніж здо ров ’я. Своєю чер гою, третій інди ка тор адек ват -
ніший за чет вер тий. По-пер ше, це по в’я за не зі ста тис тич ни ми по каз ни ка ми.
По-дру ге, дозвілля — шир ше по нят тя, ніж відпус тка. По-третє, нор маль не
дозвілля — постійна умо ва для підтри ман ня нор маль ної життєдіяль ності,
тоді як за пи тан ня відпус тки має “се зон ний” ха рак тер.

Ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (1-й рівень). Два інди ка то ри по ка зу ють
добрі ста тис тичні по каз ни ки: 1) мож ливість ку пу ва ти на й не обхідніші про -
дук ти (rg = 0,54; rp = 0,66; fdi = 2,0%); 2) не обхідний одяг (rg = 0,48; rp = 0,66;
fdi = 6,9%).

Як мож на ба чи ти, пе ре ва гу слід відда ти пер шо му з них.
Ма теріаль но-по бу то ва сфе ра (2-й рівень). У цьо му ви пад ку найліпше

пра цює та кий інди ка тор: мож ливість хар чу ва ти ся відповідно до своїх сма -
ків (rg = 0,55; rp = 0,69; fdi = 1,8%).

Сфе ра міжо со бистісних сто сунків. Тут вибір слід було зро би ти між дво -
ма інди ка то ра ми: 1) доб ро та і співчут тя на вко лишніх лю дей (rg = 0,46;
rp = 0,59; fdi = 3,8%); 2) щас тя в сімей но му житті (rg = 0,33; rp = 0,68; fdi = 3,3%).

Оскільки успішність сімей но го жит тя не так силь но по в’я за на із за галь -
ним соціаль ним бла го по луч чям (це підтвер джується відповідним ко е фi -
цiєн том ко ре ляції), вибір спи нив ся на ха рак те рис ти ках соціаль но го  ото -
чення.

Осо бистісна сфе ра. Один з інди ка торів де мо нструє на й кращі ре зуль та -
ти: упев неність у своїх си лах (rg = 0,50; rp = 0,75; fdi = 2,3%).

Таб ли ця 4

Змістові ха рак те рис ти ки ІІСС-13 

Сфе ри соціаль ної
життєдіяль ності Інди ка то ри ІІСС-13 Тип(-и) чин ників соціаль -

но го са мо по чут тя 

1 2 3

Соціаль них відно син 
Стабільність у дер жаві та
суспільстві Інсти туціональ ний 

Соціаль ної без пе ки За хист від зло чин ності Інсти туціональ ний 

Національ них відно син 
Впев неність, що не ви ни ка -
ти муть міжнаціональні
конфлікти 

Інсти туціональ ний

Соціаль но-політич на
Дот ри ман ня у країні прав
лю ди ни Інсти туціональ ний 

Про фесійно-тру до ва 
1) Освіта
2) Мож ливість пра цю ва ти
з по вною відда чею 

1) Інсти туціональ ний
2) Соціаль но-пси хо логіч -
ний 
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1 2 3

Інфор маційно-куль тур на 
Су часні еко номічні 
знан ня Інфор маційний 

Рек ре аційно-куль тур на 
1) Не обхідна ме дич на до -
по мо га
2) Пов ноцінне дозвілля 

1) Інсти туціональ ний
2) Соціаль но-пси хо -
логічний 

Ма теріаль но-по бу то ва
 сфера (1-го рівня) 

Мож ливість ку пу ва ти на й -
не обхідніші про дук ти Ма теріаль ний 

Ма теріаль но-по бу то ва 
сфе ра (2-го рівня) 

Мож ливість хар чу ва ти ся
відповідно до своїх смаків Ма теріаль ний 

Міжо со бистісних
сто сунків 

Доб ро та і співчут тя на вко -
лишніх лю дей Соціаль но-пси хо логічний 

Осо бистісна сфе ра Впев неність у своїх си лах Пси хо логічний 

Порівнян ня ІІСС-13 та ІІСС-20

У струк тур но му плані ІІСС-20 знач но відрізняється від ІІСС-13: якщо в 
пер шо му ви пад ку ак цент зроб ле но на ма теріаль них (40%) і пси хо логічних
(20%) по каз ни ках, то в дру го му — на інсти туціональ них (46%) і соціаль -
но-пси хо логічних (23%).

По-пер ше, це зу мов лює ви щий рівень зв’яз ку ІІСС-13 із по вною версією 
індек су (r = 0,92) порівня но з ІІСС-20 (r = 0,91). Оціню ю чи ці мінімальні
відмінності, вар то бра ти до ува ги кількість інди ка торів, ви ко рис та них у ско -
ро че них версіях. При цьо му сила зв’яз ку між індек са ми ско ро че них версій
дорівнює 0,86.

По-дру ге, се редні зна чен ня індексів ІІСС-20 і ІІСС-13 ста тис тич но
 значимо відрізня ють ся (XІІСС-20 = 1,90; XІІСС-13 = 1,78; t = 7,66; df = 3492;
p < 0,001). Такі до волі суттєві відмінності по каз ників різних варіантів ІІСС
вка зу ють на не обхідність не за леж но го опра цю ван ня їхніх кри теріаль них
рівнів і пра вил інтер пре тації. Це ґрун тується на тому, що ІІСС-20 мож на
 схарак теризувати пе ре дусім як ско ро че ний варіант ма теріаль но-пси хо -
логічної спря мо ва ності, а ІІСС-13 — інсти туціональ но-соціаль но-пси хо -
логічної. При цьо му се реднє ІІСС-44 (XІІСС-44 = 1,87) є ближ чим до ІІСС-20
(t = 2,08; df = 3301; p = 0,038), ніж до ІІСС-13 (t = –6,42; df = 3423; p < 0,001).

По-третє, струк ту ра взаємоз в’язків між соціаль ною апатією, з од но го
боку, і віком та освітою — з іншо го, кра ще відтво рюється за до по мо гою зна -
чен ня ІІСС-20, ніж ІІСС-13 (див. табл. 5). Отже, го лов на при чи на цьо го по -
ля гає в тому, що ре ле вантність благ, охоп лю ва них ІІСС-20, су куп но біль -
шою мірою за ле жить від віко вих змін рес пон дентів.

Такі відмінності ма ють відби ти ся на ре зуль та тах ко нструк тної валі ди -
зації ско ро че них варіантів. Для підтвер джен ня цієї гіпо те зи було відібра но
змінні, що оціню ють ма теріаль не ста но ви ще, пси хо логічні й соціаль но-пси -
хо логічні ха рак те рис ти ки рес пон дентів, а та кож їхні дум ки з при во ду інсти -
туціональ них особ ли вос тей на шо го суспільства.
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Закінчен ня табл. 4



Таб ли ця 5

Взаємоз в’я зок соціаль ної апатії з віком та освітою рес пон дентів 
для по вно го і ско ро че них варіантів ІІСС

По каз ник ІІСС-13 ІІСС-20 ІІСС-44

Вік (r)  0,31  0,45  0,34
Освіта (r) –0,18 –0,22 –0,20
По яс не на дис персія 10,8 % 22,4 % 13,4 %

Для оціню ван ня ма теріаль но го ста но ви ща було відібра но такі змінні:
1) са мо оцінка ма теріаль но го рівня жит тя сім’ї рес пон ден та (11-баль на чис -
ло ва шка ла); 2) розмір за робітної пла ти (сти пендії, пенсії) рес пон ден та за
останній місяць; 3) са мо оцінка ма теріаль но го ста но ви ща своєї сім’ї з боку
рес пон ден та за останні 2–3 місяці (7-баль на по ряд ко ва шка ла: від “Час то не
маємо гро шей і їжі” до “Жи ве мо в по вно му стат ку”); 4) са мо оцінка ма -
теріаль но го ста но ви ща сім’ї рес пон ден та за га лом (5-баль на по ряд ко ва шка -
ла: від “Зли ден не” до “За мож не”).

В усіх ви пад ках ІІСС-20 по ка зує тісніший взаємоз в’я зок порівня но з
ІІСС-44 і ІІСС-13 (див. табл. 6). Найбільш ви ра жені відмінності фіксу ють -
ся за змінною “розмір за робітної пла ти (сти пендії, пенсії)”. Ці ре зуль та ти
доб ре узгод жу ють ся зі змісто ви ми особ ли вос тя ми різних варіантів індек су.
По-пер ше, ве ли ка віднос на пред став леність ма теріаль них ас пектів соціаль -
но го са мо по чут тя в ІІСС-20 веде до більш тісно го взаємоз в’яз ку його зна -
чень із відповідни ми змінни ми. По-дру ге, з тієї са мої при чини для змінної
“ве ли чи на до хо ду” відмінності в силі взаємоз в’яз ку найвідчутніші. По- тре -
тє, ви щий взаємоз в’я зок індексів із ма теріаль ним рівнем і ма теріаль ним ста -
но ви щем по яс нюється тим, що ці ас пек ти ма теріаль но го доб ро бу ту зу мов -
лю ють ся не тільки осо бис тим фіна нсо вим успіхом індивіда, а й ши ро ки ми
інсти туціональ ни ми чин ни ка ми.

Таб ли ця 6

Взаємоз в’я зок різних варіантів індек су
з по каз ни ка ми ма теріаль но го доб ро бу ту рес пон дентів 

Змінні
Варіанти ІІСС

ІІСС-44 ІІСС-20 ІІСС-13

Ма теріаль ний рівень 0,40 0,44 0,40
Розмір до хо ду 0,22 0,28 0,21
Ма теріаль не ста но ви ще за останні 2–3
місяці 0,34 0,39 0,36

Ма теріаль не ста но ви ще за га лом 0,30 0,33 0,32

Отже, не зва жа ю чи на пе ре ва ги ІІСС-20 у цьо му ас пекті аналізу, як
ІІСС-44, так і ІІСС-13 дос тат ньо чут ливі щодо ма теріаль ної скла до вої со -
ціаль но го доб ро буту, по при відмо ву від пев но го на бо ру відповідних інди ка -
торів (ІІСС-13) або мен шу віднос ну реп ре зен то ваність їх (ІІСС-44).
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Пси хо логічні ха рак те рис ти ки оціню ва но за та ки ми змінни ми: 1) кіль -
кість стре со вих подій (важ ка хво ро ба, смерть близь кої лю ди ни, втра та  ро -
боти тощо), що ста ли ся з рес пон ден том за останні 12 місяців (діапа зон мож -
ли вих зна чень від 0 до 14); цю змінну за сто со ва но, ви хо дя чи з при пу щен -
ня, згідно з яким вона є не пря мим по каз ни ком пси хо логічно го дис тре су;
2) шка ла три вож ності Спілберґера, фор ма B (діапа зон мож ли вих зна чень —
від 20 до 80 балів); 3) ло кус кон тро лю1 (5-баль на по ряд ко вая шка ла: від “Пе -
ре важ но від зовнішніх об ста вин” до “Цілком від мене”).

Ви хо дя чи з ре зуль татів ко ре ляційно го аналізу (див. табл. 7), под ані
варіанти індек су відрізня ють ся мінімаль но. Ма буть, тро хи ви щий взає мо -
зв’язок зна чень ІІСС-20 зі змінною ло ку са кон тро лю про дик то ва ний від -
нос но ви щою пре зен то ваністю в ньо му інди ка торів, що оціню ють осо бис -
тісні ха рак те рис ти ки рес пон ден та. Про те за га лом пси хо логічні ха рак те рис -
ти ки не мож на на зва ти ре ле ван тним ас пек том порівняння конструктних
особ ли вос тей ІІСС-44, ІІСС-20 та ІІСС-13.

Таб ли ця 7

Взаємоз в’я зок різно манітних варіантів індек су
з пси хо логічни ми ха рак те рис ти ка ми рес пон дентів 

Змінні
Варіанти ІІСС

ІІСС-44 ІІСС-20 ІІСС-13

Кількість стре со вих подій –0,28 –0,27 –0,25

Рівень три вож ності –0,44 –0,43 –0,42

Ло кус кон тро лю  0,20  0,24  0,22

У ви пад ку соціаль но-пси хо логічних ха рак те рис тик ви ко рис то ву ва ли ся
такі: 1) шка ла аномії2 (діапа зон мож ли вих зна чень — від 0 до 18 балів);
2) шка ла цинізму3 (діапа зон мож ли вих зна чень — від 0 до 14 балів); 3) са мо -
оцінка сво го ста но ви ща в суспільстві (7-баль на чис ло ва шка ла); 4) за до во -
леність своїм ста но ви щем у суспільстві на да ний мо мент (3-баль на по ряд ко -
ва шка ла: рад ше не за до во ле ний; важ ко ска за ти, за до во ле ний чи ні; рад ше
за до во ле ний).

Отри мані ре зуль та ти (див. табл. 8) важ ко на зва ти узгод же ни ми. По каз -
ни ки аномії кра ще узгод жу ють ся з ре зуль та та ми ІІСС-13, а по каз ни ки
цинізму — з ІІСС-44, при то му, що ІІСС-20 по сту пається іншим варіан там в
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1 По нят тя у пси хо логії, що ха рак те ри зує влас тивість осо бис тості при пи су ва ти свої
успіхи або не вдачі чин ни кам зовнішньо го, внутрішньо го чи зміша но го ха рак те ру.
2 Шка ла аномії (McClosky, Schaar) має 9 пунктів, котрі вка зу ють на аномійну де мо -
ралізо ваність (пси хо логічна ре акція лю дей на соціаль ну си ту ацію, коли одна сис те ма
норм і ціннос тей, що об’єднує лю дей у спільно ту, зруй но ва на, а інша ще не сфор му ва ла -
ся) [Па ни на, 2012: с. 313].
3 Шка ла цинізму є до дат ко вою шка лою Мінне со тсько го ба га топ рофільно го осо бис -
тісно го опи ту валь ни ка (MMPI). Відтво рює міру зне важ ли во го став лен ня до узви чаєних 
ціннос тей [Па ни на, 2012: с. 314].



обох ви пад ках. Вод но час ІІСС-20 — є опти маль ним варіан том при аналізі
ста но ви ща рес пон ден та в суспільстві. Та ким чи ном, од но знач но ствер джу -
ва ти про пе ре ва гу того чи іншо го варіанта індек су тут немає сен су, що зно ву
ж таки го во рить про не ре ле вантність цьо го на бо ру змінних у плані оціню -
ван ня конструктних особливостей різних варіантів ІІСС.

Таб ли ця 8

Взаємоз в’я зок різних варіантів індек су
із соціаль но-пси хо логічни ми ха рак те рис ти ка ми рес пон дентів 

Змінні
Варіанти ІІСС

ІІСС-44 ІІСС-20 ІІСС-13

Аномія –0,37 –0,35 –0,39

Цинізм –0,22 –0,16 –0,20

Са мо оцінка сво го ста но ви ща в
суспільстві  0,34  0,38  0,36

За до во леність ста но ви щем у суспільстві  0,43  0,44  0,41

Зреш тою, при аналізі зв’яз ку індексів з інсти туціональ ни ми по каз ни ка -
ми ви ко рис то ву ва ли ся такі змінні: 1) оцінка ак ту аль ної еко номічної си ту -
ації в Україні (11-баль на чис ло ва шка ла); 2) оцінка діяль ності пре зи ден та
Украї ни (10-баль на чис ло ва шка ла); 3–5) рівень довіри до пре зи ден та, пар -
ла менту й уря ду (в усіх ви пад ках ви ко рис та но 5-баль ну по ряд ко ву шка лу:
від “зовсім не довіряю” до “цілком довіряю”).

Тут було от ри ма но ре зуль та ти, що вкла да ють ся в од но знач ний па терн — 
ІІСС-44 і ІІСС-13 по ка за ли вищі взаємоз в’яз ки порівня но з ІІСС-20 (див.
табл. 9). Така си ту ація свідчить, що інсти туціональ на спе цифіка укр аїн -
сько го суспільства кра ще “схоп люється” ІІСС-44 і ІІСС-13. При цьо му
ІІСС-20 найбільше “просідає” за тими змінни ми, котрі сто су ють ся пре зи -
ден та України.

Таб ли ця 9

Взаємоз в’я зок різних варіантів індек су
з оцінкою інсти туціональ них особ ли вос тей Украї ни 

Змінні
Варіанти ІІСС

ІІСС-44 ІІСС-20 ІІСС-13

Оцінка еко номічної си ту ації в Україні 0,28 0,25 0,29

Оцінка пре зи ден та 0,18 0,10 0,16

Довіра до пре зи ден та 0,23 0,14 0,21

Довіра до пар ла мен ту 0,21 0,15 0,18

Довіра до уря ду 0,26 0,19 0,23

Підсу мо ву ю чи ре зуль та ти ко нструк тно го аналізу різних варіантів
ІІСС, не обхідно відзначити зв’я зок ІІСС-20 з ма теріаль ною за можністю,
а ІІСС-13 — з інсти туціональ ною спе цифікою, за більшої на бли же ності
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остан ньо го до по вно го варіанта ме то ди ки. У решті ас пектів усі варіанти
індек су дос тат ньо близькі між со бою. Отже, ІІСС-20 доцільніше ви ко рис то -
ву ва ти в си ту аціях, коли дослідни кові не обхідно зо се ре ди ти ся на тій скла -
довій соціаль но го са мо по чут тя, кот ра по в’я за на з по бу то вим рівнем жит -
тєдіяль ності індивіда, а ІІСС-13 — у си ту аціях інте ре су до шир шо го со ціаль -
но го кон тек сту.

З огля ду на відмінності між різни ми версіями індек су не обхідно за про -
по ну ва ти мож ливі варіанти інтер пре тації відповідних ре зуль татів, щоб від
си рих зна чень індек су або профілів відповіді пе рей ти до ка те горій рес пон -
дентів, соціаль не са мо по чут тя яких піддається осмисленій інтерпретації.

Ка те го ри зація рес пон дентів на підставі
ре зуль татів ви ко рис тан ня різних версій ІІСС

Авторами ІІСС для виз на чен ня норм тес ту було за про по но ва но ви ко -
рис то ву ва ти за галь ноп рий ня тий у пси хо логії підхід, ґрун то ва ний на до -
сліджен нях стан дар ти зації [Го ло ва ха, 1997: с. 48–53]. Останнє пе ре дба чає
вив чен ня реп ре зен та тив них груп з ме тою ви ко рис тан ня от ри ма них ре зуль -
татів як орієнтирів порівнян ня індивіду аль них по каз ників за тес том. Це
дає змо гу з’я су ва ти віднос ну по зицію учас ни ка досліджен ня щодо вибірки
стан дар ти зації, а та кож за без пе чує порівнянність результатів різно ма ніт -
них тестів [Анастази, 2007: с. 64–65].

З низ ки при чин, не роз гля ду ва них тут, я вва жаю та кий підхід не при дат -
ним у рам ках роз роб лен ня соціологічних тестів і про по ную  використо -
вувати аль тер на тив ний підхід, що спи рається як на клю чо ве на по нят тя
“ критеріаль ний рівень”, при зна че не для відоб ра жен ня чис ло вих зна чень у
підсум ко вих ре зуль та тах тес ту, що мар ку ють якісно відмінні ста ни рес пон -
дентів. У на шо му ви пад ку це може бути низьке, середнє і високе соціальне
самопочуття.

Ще одна аль тер на ти ва ка те го ри зації по в’я за на з роз роб лен ням кла -
сифіка то ра відповідей: за вдя ки ви ко рис тан ню спеціаль них “ключів”, з яки -
ми порівнюється профіль відповідей кож но го спос те ре жен ня, рес пон ден та
відно сять до тієї чи іншої ка те горії. Далі на ве де но ре зуль та ти застосування
обох указаних альтернатив.

Кри теріальні рівні. Для виз на чен ня кри теріаль них рівнів потрібен  до -
ступ до ре зуль татів відповідей спе цифічних, з огля ду на досліджу ва ну
влас тивість, соціаль них груп. Нап рик лад, у ви пад ку вимірю ван ня пси хо -
логічно го дис тре су до та ких груп мож на віднес ти лю дей з психіат рич ним
діаг но зом або індивідів, які пе ре жи ва ють гострі соціальні не га раз ди. Зва -
жа ю чи на відповідні ста тис тичні по каз ни ки відповідної влас ти вості, до -
слідник одер жує орієнтов ну інфор мацію щодо ймовірних меж кри теріаль -
них рівнів. На остан ньо му етапі цю інфор мацію ви ко рис то ву ють для по бу -
до ви пе ре дба чу вал ьних мо де лей, що да ють змо гу оцінити розділю валь ний
по тенціал тес ту.

Про те за сто су ва ти цей підхід до ІІСС у чис то му виг ляді не вда ло ся.
Останнє по в’я за не з тим, що виз на чен ня спе цифічних або ре фе рен тних груп 
ви я ви ло ся вель ми про бле ма тич ним. Так, оскільки індек си ха рак те ри зу ють -
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ся ви со кою те ма тич ною ге те ро генністю своїх по каз ників, немає жод них
підстав ду ма ти, що за низ ь ко го/ви со ко го рівня соціаль но го са мо по чут тя в
одній зі сфер соціаль ної життєдіяль ності у решті та кож спос теріга ти меть ся
схо жа си ту ація. А оскільки ре фе рентні гру пи не було визначено, перевірити
розділювальний потенціал тесту було неможливо.

Щоб роз в’я за ти про бле му ре фе рен тних груп при наймні час тко во, за -
мість по каз ників ре аль них груп було змо дель о ва но по каз ни ки, що ха рак те -
ри зу ють іде аль но-ти по вих рес пон дентів. Для цьо го на пер шо му етапі були
по бу до вані лінійні реґресійні мо делі на підставі п’я ти змінних, що доб ре
 показали себе під час ко нструк тної пе ревірки різних варіантів ІІСС, а саме:
1) са мо оцінка ма теріаль но го рівня жит тя сім’ї рес пон ден та (11-баль на чис -
ло ва шка ла); 2) шка ла три вож ності Спілберґера, фор ма B (діапа зон мож ли -
вих зна чень — від 20 до 80 балів); 3) індекс аномії (діапа зон мож ли вих зна -
чень — від 0 до 18 балів); 4) за до во леність своїм ста но ви щем у суспільстві на
да ний мо мент (3-баль на по ряд ко ва шка ла: рад ше не за до во ле ний; важ ко
ска за ти, за до во ле ний чи ні; рад ше задоволений); 5) оцінка актуальної еко -
номічної ситуації в Україні (11-бальна числова шкала).

У кожній із трьох от ри ма них мо де лей пред ик то ри ста тис тич но зна чи мо
впли ва ють на зна чен ня ІІСС (p < 0,01), крім мо делі для ІІСС-20, з якої “ви -
па дає” оцінка еко номічної си ту ації в Україні. Мо дель для ІІСС-13 по яс нює
37% су куп ної дис персії, для ІІСС-20 — 38%, для ІІСС-44 — 37,5%. За мірка -
ми су час ної соціології такі ре зуль та ти можна назвати доволі добрими.

На дру го му етапі було по бу до ва но два іде аль но-ти пові профілі рес пон -
дентів, пер ший з яких ха рак те ри зується по каз ни ка ми “ви щий за низ ь кий,
але ни жчий за се редній рівень”, а дру гий — “ви щий за се редній, але ни жчий
за ви со кий рівень” для кож но го з пред ик торів (див. табл. 10). Якщо го во ри -
ти пред метніше, то пер ший профіль ха рак те ри зується дос тат ньо низ ь кою
оцінкою ма теріаль но го рівня жит тя своєї сім’ї, підви ще ною три вожністю й
аномією, рад ше низ кою за до во леністю ста но ви щем у суспільстві, а та кож
низ ькою оцінкою еко номічної си ту ації в Україні. У дру го му ви пад ку оцінка
ма теріаль но го рівня сім’ї, як і еко номічної си ту ації в країні, — вища за се ред -
ню, рівень три вож ності на нор маль но му рівні, аномія — нижча за середню,
задоволеність становищем у суспільстві — радше висока.

Таб ли ця 10

Профілі іде аль но-ти по вих рес пон дентів 

Змінна 

Іде аль ний тип рес пон ден та 

“Ви щий за низ ь кий,
але ни жчий за се -

редній рівень”

“Ви щий за се редній, 
але ни жчий за ви со -

кий рівень”

Ма теріаль ний рівень жит тя сім’ї 3 бали 7 балів 

Шка ла три вож ності 50 балів 40 балів 

Індекс аномії 12 балів 6 балів 

За до во леність ста но ви щем у суспільстві 1,5 бала 2,5 бала

Оцінка еко номічної си ту ації в країні 3 бали 7 балів
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На треть о му етапі одер жані профілі відповідей було ви ко рис та но як
вхідні дані для по бу до ва них раніше мо де лей. Ре зуль та ти щодо пер шо го
профіля вка зу ють на мож ли ву ни жню межу се ред ньо го рівня соціаль но го
са мо по чут тя, ре зуль та ти щодо дру го го — на мож ли ву ни жню межу ви со ко -
го рівня. Для ІІСС-13 ці межі дорівню ють відповідно 1,7 і 2,4 бала, для
ІІСС-20 — 1,8 і 2,5 бала, для ІІСС-44 — 1,8 і 2,35 бала. Гру пи, що утво рю ють -
ся з огля ду на ці межі, ха рак те ри зу ють ся пе ре ва жан ням рес пон дентів з
 низь ким і се реднім соціаль ним са мо по чут тям (див. табл. 11). Ре зуль та ти
кла сифікації ІІСС-44 і ІІСС-20 збіга ють ся на 80,7%, ІІСС-44 і ІІСС-13 — на
80,9%, ІІСС-20 і ІІСС-13 — на 74,7%. За га лом розбіжності дос тат ньо ва гомі,
але при цьо му підля га ють осмис леній інтер пре тації, ґрун то ваній на змісто -
вих відміннос тях різних версій ІІСС.

Таб ли ця 11

Ре зуль та ти гру пу ван ня рес пон дентів
на підставі зна чень різних варіантів ІІСС

Рівень соціаль но го
 самопочуття

Варіанти ІІСС

ІІСС-44 ІІСС-20 ІІСС-13

Низь кий 44,6 44,0 46,9

Се редній 43,9 41,9 43,7

Ви со кий 11,5 14,0 9,4

Кла сифіка тор відповідей. Далі роз гля ну то ре зуль та ти опра цю ван ня да -
них тільки для ре зуль татів ви ко рис тан ня ІІСС-44 і ІІСС-13, оскільки вони
зіставні за струк ту рою, а це відігра ва ти ме суттєву роль у плані ко рек тності
порівнян ня. Але сам підхід може бути за сто со ва ний і до ре зуль татів ІІСС-20 
без при нци по вих змін.

Оскільки інди ка то ри ІІСС по бу до вані на підставі ка те горіаль них чи
якісних шкал, остільки роз роб лен ня кла сифіка то ра по ля гає у ви ко рис танні
змісто вих при нципів аналізу відповідей рес пон дентів, що дає змо гу згру пу -
ва ти спос те ре жен ня в рам ках те о ре тич но обґрун то ва них груп. Та кий підхід,
зок ре ма, було ви ко рис та но для клас те ри зації рес пон дентів на підставі ре -
зуль татів соціологічно го тес ту “Типи політич ної куль ту ри” [Дем биц кий,
2017]. У рам ках за зна че ної праці він дістав на зву кон цеп ту аль ної ти по логії,
відмітни ми ха рак те рис ти ка ми якої є змісто вий спосіб виз на чен ня схожості
між спостереженнями, а також апріорність правил кластеризації.

У ви пад ках ІІСС-44 і ІІСС-13 було ви ко рис та но два при нци пи. По-пер -
ше, інди ка то ри ме то дик були поділені на дві змістові гру пи. До пер шої
відне се но інди ка то ри інсти туціональ но го1, а та кож інфор маційно го типу
(усьо го 23 і 7 інди ка торів відповідно), до дру го го — соціаль но-пси хо ло -
гічно го, ма теріаль но го, пси хо логічних і фізич но го типів (усьо го 21 і 6 інди -
ка торів відповідно). Та кий поділ ґрун тується на ідеї, згідно з якою соціаль не 
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са мо по чут тя на за гал виз на чається дво ма гру па ми чин ників. До пер шої на -
ле жать чин ни ки по всяк ден ної життєдіяль ності, до дру гої — суспільно-ін -
сти туціональні чин ни ки. Відповідно аналізу ва ти соціаль не са мо по чут тя
мож на окре мо за кож ною із цих груп. По-дру ге, інди ка то ри кож ної гру пи да -
ють респондентові змогу виявити один з чотирьох станів стосовно со ціаль -
но го самопочуття:

— соціаль на апатія — пе ре ва жа ють варіанти відповіді “Не ціка вить”;
— низ ь ке соціаль не са мо по чут тя — варіантів відповіді “Не вис та чає”

більше, ніж варіантів відповіді “Вис та чає”;
— ви со ке соціаль не са мо по чут тя — варіантів відповіді “Вис та чає” біль -

ше або стільки ж, як і варіантів відповіді “Важ ко ска за ти, вис та чає чи
ні” (за умо ви відсут ності варіантів відповіді “Не вис та чає”);

— се реднє соціаль не са мо по чут тя — всі інші профілі відповідей.
Послідов не за сто су ван ня цих двох при нципів дає очіку вані ре зуль та -

ти — соціаль не са мо по чут тя на рівні по всяк ден ної життєдіяль ності виг ля -
дає кра ще, ніж під ку том зору ефек тив ності суспільних інсти тутів (див.
табл. 12). Це схи ляє до дум ки, що життєві успіхи гро ма дян Украї ни до ся га -
ють ся пе ре важ но всу пе реч, ніж за вдя ки діяль ності дер жа ви.

Таб ли ця 12

Ре зуль та ти за сто су ван ня кла сифіка то ра відповідей
до ре зуль татів ІІСС-13

Стан соціаль но го
 самопочуття

Змісто ва гру па

Пов сяк ден на життєдіяльність Суспільні інсти ту ти

ІІСС-44 ІІСС-13 ІІСС-44 ІІСС-13

Апатія  1,7  0,6  2,0  1,1

Низь ке 46,4 48,1 73,7 75,6

Се реднє 46,5 35,9 23,1 20,1

Ви со ке  5,3 15,4  1,2  3,2

Порівню ю чи роз поділ по вно го і ско ро че но го варіантів індек су, слід на -
го ло си ти до волі ви со ку за галь ну схожість ре зуль татів по другій групі, тоді
як на рівні по всяк ден ної життєдіяль ності ско ро че на версія по ка зує більш
оптимістич ну кар ти ну. Якщо ди ви ти ся на точ ний пе ре тин по бу до ва них
груп за дво ма індек са ми, то збіг для гру пи інди ка торів, що ха рак те ри зу ють
по всяк ден ну життєдіяльність, ста но вить 70,6%, а для гру пи, що ха рак те ри -
зує суспільні інсти ту ти, — 87,9%.

Ви ко рис то ву ю чи дані двох вирізне них підшкал, мож на далі ди фе рен -
ціюва ти рес пон дентів на дев ’ять груп (див. табл. 13): по чи на ю чи з ка те горії
“низ ь ке-низ ь ке” (низ ь ка оцінка соціаль но го са мо по чут тя як на рівні по -
всяк ден ної життєдіяль ності, так і щодо суспільних інсти тутів) і до ка те горії
“ви со ке-ви со ке” (ви со ка оцінка соціаль но го са мо по чут тя в обох ви пад ках).
Роз глянь мо таку ди фе ренціацію на при кладі ре зуль татів ІІСС-13. При цьо -
му рес пон ден ти з апа тич ни ми уста нов ка ми виключені з аналізу через мінi -
маль ну наповненість відповідних груп.
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Таб ли ця 13

Ка те го ри зація рівнів соціаль но го са мо по чут тя
на підставі двох підшкал*

Соціаль не са мо по чут тя:
суспільні інсти ту ти

Соціаль не са мо по чут тя: по всяк ден на життєдіяльність

Низь ке Се реднє Ви со ке

Низь ке 43,8 / 91,1 25,8 / 72,0 5,6 / 36,6

Се реднє 3,6 / 7,4 9,3 / 26,0 7,2 / 46,5

Ви со ке 0,3 / 0,6 0,5 / 1,4 2,4 / 15,4

* Пер ше зна чен ня в кожній клітинці по ка зує аб со лют ну на пов неність ка те горії, дру ге
роз ра хо ва не як відно шен ня до суми по стов пчи ку (з ура ху ван ням внес ку соціаль но
апа тич них рес пон дентів).

На ве дені ре зуль та ти да ють змо гу на за гал оцінити ре зуль та ти соціаль -
ної адап тації за леж но від успішності по всяк ден ної життєдіяль ності. За від -
повідний по каз ник мож на взя ти суму ка те горій “се реднє” і “ви со ке” для тієї
час ти ни соціаль но го са мо по чут тя, що сто сується суспільних інсти тутів.
Так, се ред рес пон дентів із низ ь ким соціаль ним са мо по чут тям на рівні по -
всяк ден ної життєдіяль ності адап то ва ни ми мож на на зва ти 8,0% спос те ре -
жень, із се реднім — 27,4%, із ви со ким — 61,9%. Загалом за вибіркою цей
показник дорівнює 23,3%.

Якщо зіста ви ти ре зуль та ти ка те го ри зації рес пон дентів на підставі ІІСС
із ви ко рис тан ням двох роз гля ну тих підходів (кри теріальні рівні VS кла -
сифіка тор відповідей), то у ви пад ку по всяк ден ної життєдіяль ності збіг ре -
зуль татів дорівнює 76,6% (ІІСС-44) і 77,0% (ІІСС-13), у ви пад ку су спіль -
них інсти тутів — 58,0% (ІІСС-44) і 62,2% (ІІСС-13).

Вис нов ки

Здійсне на у статті ро бо та свідчить на сам пе ред про те, що мож ли вості
ви ко рис тан ня ІІСС ви хо дять да ле ко за ті межі, що були вста нов лені в про -
цесі його по чат ко во го ство рен ня. По тенціал ме то ди ки мож на цілком роз -
кри ти на підставі того, що сьо годні за ве де но на зи ва ти “data mining” —
аналітич но го по шу ко во го про це су опра цю ван ня на яв них ма сивів да них,
струк ту ра яких здо гад но при хо вує ре ле вантні взаємоз в’яз ки. Як про де мо -
нстро ва но вище, звер нен ня до різних варіантів ІІСС забезпечує надійне
підґрунтя для такої діяльності.

У більш пред мет но му кон тексті ви ко рис тан ня ІІСС вар то на го ло си ти
не обхідність кон цеп ту аль но го фо ку су ван ня дослідни ка. Воно пе ре дба чає
ро зуміння мож ли вос тей і об ме жень ви ко рис то ву ва ної версії ІІСС, особ ли -
вос тей її вклю че ності в но мо логічну ме ре жу, а та кож спе цифіки підсум ко -
вих ре зуль татів. Лише в цьо му разі аналіз можна назвати осмисленим із
соціологічної точки зору.

Зреш тою под аль ший роз ви ток індек су по тре бує не тільки ре ак тив но го
(data mining), а й ак тив но го ме то до логічно го по шу ку — про ве ден ня спе -
ціаль них ме то дич них досліджень, спря мо ва них на адап тацію ІІСС до но вих
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умов або спе цифічних соціаль них груп. Так, у ско ро ченій версії ІІСС-13
бра кує інди ка то ра “Впев неність, що не ви ни ка ти муть конфлікти на ґрунті
політич них розбіжнос тей”. Адже нинішній зброй ний конфлікт на Сході
Украї ни зу мов ле ний не міжнаціональ ни ми розбіжнос тя ми в самій Україні,
а політич ни ми і ге о політич ни ми конфлікта ми, що три ва лий час інду ку ва -
ли ся в нашій країні окремими політичними силами.

 Ви хо дя чи з цьо го, з ме то до логічної точ ки зору пріори тет ним є про ве -
ден ня спеціаль них ме то дич них досліджень, спря мо ва них на опра цю ван ня і
вив чен ня вимірю валь них влас ти вос тей ско ро че них версій ІІСС (зокрема
ІІСС-13).
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