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Адаптація Індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки
Вор не ра

У су час но му кла со во му аналізі про сте жується тренд ме то до логічно го
ґло балізму [Си мон чук, 2016а], тоб то звер нен ня до ме то до логії Дж.Ґолдтор -
па, Е.О.Рай та, Ґ.Е.Андерсона, П.Бурдьє та ін. Але в рам ках за галь ної тен -
денції до пе ре осмис лен ня пе реліче них ме то до логічних підходів і відпо від -
них їм інстру ментів ви яв ле но, що клас, емпірич но іден тифіко ва ний на під -
ставі кла со вих схем Ґолдтор па і Рай та, є слаб кою по яс ню валь ною змінною
для досліджен ня ціннос тей та уста но вок укр аїнсько го суспільства [Си мон -
чук, 2016b].

З іншо го боку, для досліджен ня нерівності в укр аїнсько му суспільстві
ви ко рис то ву ють стра тифікаційний підхід. Се ред вітчиз ня них досліджень в
ца рині соціаль ної стра тифікації на особ ли ву ува гу за слу го ву ють досліджен -
ня С.Макеєва і А.До ма ра нської [Макеєв, 2014], які про по ну ють підхід до
стра тифікації су час но го укр аїнсько го суспільства на підставі ал го ритмізо -
ва ної техніки, а та кож Н.Ко валіско [Ко валіско, 2008], яка за сто со вує ба га то -
вимірний аналіз соціаль ної стра тифікації укр аїнсько го міста.

Одна че ці підхо ди не вра хо ву ють та ко го по каз ни ка, як ха рак те рис ти ка
не ру хо мості рес пон ден та (пре стижність ра йо ну, тип бу дин ку, стан по меш -
кан ня тощо). Цю ха рак те рис ти ку західні та вітчиз няні дослідни ки виз на ча -
ють як важ ли вий стра тифіку валь ний чин ник. Ґ.Найт [Knight, 1982] у своїх
досліджен нях ро бить вис но вок про тісний зв’я зок між не ру хомістю рес пон -
ден та і його по зицією в суспільстві. Н.Пра сад і Е.Ри чардс [Prasad, 2006]
опи су ють зв’я зок між се редніми по каз ни ка ми орен ди не ру хо мості і стра -
тифікації в суспільстві. Н.Ти хо но ва роз гля дає цю ха рак те рис ти ку як один із 
чин ників стра тифікації [Ти хо но ва, 2014]. Н.Корнєв про по нує стра тифіку -
ва ти міське на се лен ня відповідно до ха рак те рис ти ки по меш кан ня [Кор нев,
2002; Кор нев, 2005].
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Ура ху ван ня особ ли вос тей не ру хо мості рес пон дентів дає змо гу підви -
щи ти точність вимірю ван ня їхніх еко номічних ре сурсів. Відповідні стра -
тифікаційні дані відкри ва ють мож ливість по бу до ви соціаль но-про сто ро вих 
карт, що оптимізу ють про цес пла ну ван ня за бу до ви міст, розміщен ня об’єк -
тів інфрас трук ту ри, здійснен ня соціаль но го оціню ван ня, ран жу ван ня окре -
мих еле ментів струк ту ри по се лен ня (на прик лад, рівня пре стиж ності відпо -
від но до соціаль но-еко номічних умов жит тя) для виз на чен ня цільо вих груп
клієнтів, пла ну ван ня і про ве ден ня соціологічних досліджень тощо [Guijt,
Woodhill, 2002].

Та ким чи ном, про по но ва на розвідка фо ку сується на такій дослід ниць -
кій про блемі, як відсутність валідно го інстру мен та для вимірю ван ня со -
ціаль но го ста ту су індивіда в су час но му укр аїнсько му суспільстві з ура ху -
ван ням ха рак те рис тик його не ру хо мості. Ба зою для її роз в’я зан ня став
індекс Вор не ра, що вклю чає три го ловні ха рак те рис ти ки соціаль но го ста ту -
су індивіда — по вно ва жен ня, ста ток і пре стиж (з орієнтацією на тра дицію
М.Ве бе ра [Ве бер, 1992]), а та кож з ура ху ван ням ха рак те рис ти ки не ру хо -
мості індивіда.

Ме тою цієї статті є валідиз ація адап то ва но го індек су Вор не ра. До сяг -
нен ня мети пе ре дба чає ви ко нан ня та ких за вдань: 1) адап тація схе ми со -
ціаль ної стра тифікації В.Вор не ра; 2) емпірич на інтер пре тація ха рак те рис -
ти ки Адаптованого індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки Вор не ра; 3) обґрун ту -
ван ня кри теріїв ка те го ри зації рес пон дентів на підставі ре зуль татів Адап -
тованого індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки Вор не ра.

Адаптація схе ми соціаль ної стра тифікації В.Вор не ра

Ориґіна льна схе ма соціаль ної стра тифікації, роз роб ле на В.Вор не ром
[Warner, 1946], має 6-щаб ле ву струк ту ру і вклю чає, відповідно, кла си1 від
ве рхньо го-ви що го до ни жньо го-ни жчо го. Як стра тифіку вальні ха рак те рис -
ти ки в ній вис ту па ли: по ход жен ня індивіда, три валість його про жи ван ня в
од но му на се ле но му пункті, рівень до хо ду кількох по колінь ро ди ни. На
підставі цієї схе ми В.Вор нер роз ро бив Індекс ста тус ної ха рак те рис ти ки
(далі — ІСХ), що вклю чає чо ти ри ха рак те рис ти ки: рід за нять, дже ре ло до хо -
ду, ра йон про жи ван ня і стан по меш кан ня. Для роз ра хун ку зна чень індек су
він за про по ну вав таку формулу:

ІСХ Вор не ра2 = ЗП3 “рід за нять” × 4 + ЗП “дже ре ло до хо ду” × 3 + 
ЗП “стан по меш кан ня” × 3 + ЗП “ра йон про жи ван ня” × 2

Зва жа ю чи на істо ри ко-куль тур ну невідповідність те о ре тич них по ло -
жень В.Вор не ра, що були роз роб лені за умов аме ри ка нсько го суспільства
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1 По нят тя “клас” у да но му разі ви ко рис то вується в кон тексті теорії стра тифікації, і
його сенс то тож ний по нят тю “стра та”. 
2 Множ ни ки у фор мулі ориґіна льно го ІСХ Вор не ра було от ри ма но відповідно ваги
кож ної ха рак те рис ти ки у виз на ченні місця індивіда в сис темі соціаль ної стра тифікації. 
3 ЗП — зна чен ня по каз ни ка.



40–50 років XX століття, на підставі дум ки ек спертів у сфері стра тифікації
укр аїнсько го суспільства було при й ня то рішен ня про адап тацію схе ми та
індек су В.Вор не ра до умов су час но го укр аїнсько го суспільства.

З ме тою аналізу змісто вої валідності індек су було про ве де но ек спер тне
опи ту ван ня се ред фахівців у сфері досліджен ня стра тифікації су час но го
укр аїнсько го суспільства. Опи ту ван ня про ве де но у два ета пи: ме то дом гли -
бин но го інтер в’ю (N = 8) і ме то дом онлайн ан ке ту ван ня (N = 13). На пер шо -
му етапі більшість ек спертів вка за ли на слаб кий ди фе ренціюваль ний по -
тенціал ха рак те рис ти ки “дже ре ло до хо ду”1 у кон тексті вив чен ня укр аїн -
сько го суспільства і про по ну ва ли замінити її на таку ха рак те рис ти ку, як
“рівень до хо ду”, що є узви чаєним чин ни ком нерівності. Крім того, як клю -
чові по каз ни ки щодо місця індивіда в сис темі соціаль ної стра тифікації су -
час но го укр аїнсько го суспільства ек спер ти виз на ча ли його “рід за нять” і
“рівень до хо ду” [Ко в альська, 2018].

У рам ках дру го го ета пу досліджен ня за ре зуль та та ми ек спер тно го опи -
ту ван ня кожній із чо тирь ох ха рак те рис тик було при своєно влас ний ва го вий 
коефіцієнт, що дало змо гу по бу ду ва ти фор му лу для роз ра хун ку Адап това -
ного ІСХ Вор не ра:

Адаптований ІСХ Вор не ра = ЗП “рід за нять” × 2,9 + ЗП “рівень до хо ду” ×
2,5 + ЗП “ра йон про жи ван ня” × 1,2 + ЗП “стан по меш кан ня” × 1

У соціологічній літе ра турі час то про по ну ють стра тифікаційні схе ми,
ґрун то вані на об’єктив них ста тис тич них да них. З ме тою под аль шої адап -
тації ми звер ну ли ся до су час ної стра тифікаційної схеми, ґрун то ва ної на да -
них US Census Bureau. По-пер ше, дво ма клю чо ви ми ха рак те рис ти ка ми, по -
кла де ни ми в осно ву схе ми, є саме рівень до хо ду і рід за нять. По-дру ге, дані
про до хо ди і рід за й ня тості, ви ко рис то ву вані в ній, є ак ту аль ни ми. По-третє,
ця схе ма де мо нструє ви со кий рівень струк тур ної відповідності зі схе мою
соціаль ної стра тифікації В.Вор не ра.

Рівень до хо ду. Труд нощі опе раціоналізації чин ни ка ма теріаль но го доб -
ро бу ту в транс фор мо ву ва но му суспільстві вка зу ють на не обхідність звер -
нен ня до са мо оцінки фіна нсо во го ста ну і низ ки інших опо се ред ко ва них ха -
рак те рис тик [Ти хо но ва, 2014: с. 78]. Про те в капіталістич них суспільствах
існу ють при кла ди чіткої соціаль ної струк ту ри, по бу до ва ної на підставі ха -
рак те рис ти ки до хо ду індивіда. У цій мо делі ви щий клас (3% на се лен ня)
поділяється на верхній-ви щий клас (1% на се лен ня США, із до хо дом від
сотні мільйонів до мільярдів до ларів США на рік) і нижній-вищий (2%, із
до хо дом від мільйо на до сотні мільйонів до ларів США на рік). Се редній
клас (40%) поділяється на верхній-се редній клас (14%, із до хо дом від 76 000
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1 Ха рак те рис ти ка “дже ре ло до хо ду” вклю ча ла такі ка те горії, як: 1) успад ко ва ний ста -
ток; 2) за роб ле ний ста ток; 3) відсо ток від вкладів, го но ра ри; 4) помісяч на за робітна пла -
та; 5) по го дин на за робітна пла та; 6) при ват на до по мо га (для осіб на утри манні у при ват -
ної осо би); 7) соціаль на до по мо га від дер жа ви. Згідно з ідеєю В.Вор не ра, саме дже ре ло
до хо ду, а не його об сяг було вирішаль ним щодо соціаль но го ста ту су індивіда.  Напри -
клад, пред став ни ком “ве рхньо го-ви що го” кла су міг бути тільки пред став ник ро ди ни
“ста рих гро шей”, капітал яко го цілком або час тко во скла дав ся з успад ко ва но го стат ку. 



і більше дол. на рік) і нижній-се редній клас (26%, із до хо дом від 46 000 до
75 000 дол. на рік). Робітни чий клас (30%) вирізняється до хо дом від 19 000
до 45 000 дол. на рік. Нижній клас (27%) поділяється на за й ня тих бідних
(13%, із до хо дом від 9000 до 18 000 дол. США на рік) і ан дер клас (14%, із до -
хо дом менш як 9000 дол. США на рік).

Для фор му ван ня відповідних діапа зонів в Україні було ви ко рис та но
про це ду ру зістав лен ня за робітних плат на підставі обмінних курсів за па ри -
те том купівель ної спро мож ності (далі — ПКС) із ви ко рис тан ням екстра по -
ляції Світо во го бан ку1. ПКС Украї ни у 2017 році ста но вив 6,62. Та ким чи -
ном, для одер жан ня меж до ходів в Україні, що їх мож на зіста ви ти з меж ами
класів за да ною схе мою, тре ба дані US Census Bureau поділити на 6,62. Щоб
роз гля да ти відповідні ре зуль та ти не за рік, а за місяць, їх не обхідно поділити 
на 12. Нап рик лад, для “ве рхньо го-ви що го” кла су, згідно із за про по но ва ною
схе мою, нижнє гра нич не зна чен ня ста но вить 100 000 000 дол. США на рік.
Для об чис лен ня відповідно го зна чен ня в Адаптованій схемі стра тифікації
В.Вор не ра: 100 000 000 до ларів США ділимо на 6,62 (ПКС) і на 12 (місяців) і 
одер жуємо гра нич не зна чен ня “ве рхньо го-ви що го” кла су, що дорівнює при -
близ но 1 259 000 до ларів США на лю ди ну на місяць.

У та ко му виг ляді стра тифікаційний чин ник “рівень до хо ду” мож на ви -
ко рис то ву ва ти в адап то ваній до укр аїнської дійсності схемі соціаль ної стра -
тифікації В.Вор не ра. Цей чин ник дасть змо гу не тільки стра тифіку ва ти рес -
пон дентів відповідно до їхніх до ходів, а й за ба жан ня зіста ви ти струк ту ри
до ходів жи телів Украї ни та США.

Рід за нять. У за про по но ваній стра тифікаційній схемі цю ха рак те рис ти -
ку опи са но так: верхній-ви щий клас має ве ли чез не на ко пи че не ба га тство і
знач ний кон троль над кор по раціями та політич ни ми інсти ту та ми, а його
привілеї за зви чай успад ко ву ють ся; нижній-ви щий клас скла дається із кор -
по ра тив ної еліти й ви со ко оп ла чу ва них акціонерів; верхній-се редній клас
скла дається з ви со ко освіче них на й ма них про фесіоналів; до ни жньо го-се -
ред ньо го кла су, як пра ви ло, відно сять лю дей на керівних по са дах се ред ньо -
го рівня або про фесіоналів; робітни чий клас за зви чай ста нов лять ті, хто ви -
ко нує низ ь корівне ву ро бо ту з об слу го ву ван ня, нижній клас скла дається із
на й простіших про фесій та без робітних.

Га даю, що ця мо дель віддзер ка лює мож ли вості для адап тації стра ти -
фікаційно го чин ни ка “рід за й ня тості”.

Щоб увідповідни ти струк ту ру об ра ної стра тифікаційної схе ми струк -
турі схе ми стра тифікації В.Вор не ра, про по ную об’єдна ти “ни жчий” і “ан дер -
клас” у “нижній-ни жчий клас” і прирівня ти “робітни чий клас” до “ве рхньо -
го-ни жчо го кла су”. У ре зуль таті адап то ва на схе ма стра тифікації В.Вор не ра
за пер ши ми дво ма по каз ни ка ми ма ти ме та кий виг ляд (див. табл. 1).
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1 Ви ко рис тан ня ПКС пе ре дба чає, що всі краї ни оціню ють ся за єди ним кур сом цін, а
отже, їхнє місце відоб ра жає ли шень відмінності у фак тич но му рівні за робітних плат. Па -
ри те ти купівель ної спро мож ності ва лют роз ра хо ву ють на підставі да них Прог ра ми між -
на род них зістав лень (ПМЗ) — мас штаб но го міжкраї но во го об сте жен ня, в рам ках яко го
зби ра ють док лад ну інфор мацію про ціни за де таль ним пе реліком то варів та по слуг, як
тих, що тор гу ють ся, так і тих, що не тор гу ють ся на міжна род но му рин ку.



Таб ли ця 1

Адаптована схе ма стра тифікації В.Вор не ра

Клас
Ха рак те рис ти ка до хо ду 

(дол. США на місяць
на лю ди ну в сім’ї) 

Ха рак те рис ти ка роду за й ня тості 

Верхній-ви щий від 1 259 000 і більше
Пред став ни ки еко номічних еліт, за ко но -
давці, вищі дер жавні служ бовці,
керівни ки і влас ни ки 

Нижній-ви щий від 12 500 до 1 258 999
За ко но давці, вищі дер жавні служ бовці,
керівни ки, влас ни ки і про фесіона ли ви -
що го рівня 

Верхній-се редній від 950 до 12 499 Керівни ки, влас ни ки і про фесіона ли 

Нижній-се редній від 580 до 949
Керівни ки, влас ни ки, про фесіона ли,
спеціалісти і служ бовці 

Верхній-ни жчий від 115 до 579

Спеціалісти і служ бовці, працівни ки
сфе ри торгівлі та сфе ри по слуг,
кваліфіко вані та ма лок валіфіко вані
працівни ки 

Нижній-ни жчий до 114 Най простіші про фесії та без робітні 

Слід на го ло си ти, що ха рак те рис ти ки до хо ду і роду за нять є клю чо ви ми
у виз на ченні кла су рес пон ден та1. Своєю чер гою, ха рак те рис ти ки ра йо ну
про жи ван ня і ста ну по меш кан ня, на дум ку ек спертів, є уточ ню валь ни ми по -
каз ни ка ми, що за без пе чу ють більшу чут ливість інстру мен ту вимірю ван ня.
Оскільки вони є “вкла де ни ми” по каз ни ка ми за галь ної ха рак те рис ти ки пре -
стиж ності по меш кан ня, ми роз гля даємо їх раз ом.

Ра йон про жи ван ня і стан по меш кан ня. В ориґіна льно му ІСХ Вор не ра
ка те горії “ра йон про жи ван ня” і “стан по меш кан ня” за про по но ва но  фор -
мулювати че рез про це ду ру ло калізації для кож но го окре мо го на се ле но го
 пунк ту [Warner, 1957]. Про це ду ра ло калізації пе ре дба чає кон суль тації з
 екс пертами у сфері не ру хо мості або урбаніста ми з ме тою на пов нен ня  за -
пропонованих В.Вор не ром ка те горій пре стиж ності кон крет ни ми озна ка ми.
Тоб то в ориґіна льно му індексі дві ха рак те рис ти ки (рід за нят тя і дже ре ло
 доходу) яв ля ли со бою універ сальні по каз ни ки для за галь но національ них
вибірок, а реш та два (ра йон про жи ван ня і стан по меш кан ня) мали ло каль -
ний ха рак тер. Цей поділ зберігся в Адаптованому ІСХ Вор не ра лише час т -
ко во, оскіль ки при адап тації вда ло ся універ салізу ва ти ха рак те рис ти ку
“стан по меш кан ня”, под ав ши її у виг ляді окре мо го індек су (його буде роз -
гля ну то далі). Та ким чи ном, ми одер жуємо три універ сальні ха рак те рис ти -
ки для укр аїнсько го суспільства й одну ха рак те рис ти ку, що по тре бує ло -
калізації для кож но го на се ле но го пун кту.
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1 Нас правді в досліджен нях час то фіксується ста тус на не кон сис тентність цих двох ха -
рак те рис тик, що по тре бує до дат ко вої кон цеп ту алізації та роз гля ду. Однак аналіз відпо -
відної про бле ма ти ки ви хо дить за рам ки цьо го досліджен ня.



Про це ду ра ло калізації була реалізо ва на шля хом оціню ван ня кри теріїв
пре стиж ності ра йонів про жи ван ня ек спер том у сфері ко мерційної не ру хо -
мості м. Києва [Ко в альська, 2018]. Отже, от ри мані ре зуль та ти, що сто су -
ють ся ха рак те рис ти ки ра йо ну про жи ван ня, мо жуть бути ак ту аль ни ми тіль -
ки в рам ках аналізу соціаль ної струк ту ри м. Києва. На підставі оцінок було
по бу до ва но аналітич ну таб ли цю, в якій ка те горії пре стиж ності по меш кан ня 
наділя ють ся кон крет ни ми озна ка ми. Виз на че но такі кри терії пре стиж ності
ра йо ну про жи ван ня і ста ну по меш кан ня:

1. Ге ог рафічне по ло жен ня (адміністра тив ний ра йон, час ти на адмінi -
стра тив но го ра йо ну, ву ли ця, відда леність від меж міста).

2. На явність інфрас трук ту ри (відда леність станцій мет ро політену,
транс портні роз в’яз ки).

3. Тип бу дин ку (період будівниц тва, у разі но во будівель — їхній клас).
4. Стан по меш кан ня (стан ре мон ту, кількість квад рат них метрів, на -

явність цен тралізо ва но го во до пос та чан ня і ка налізації, відно си ни
во лодіння — ко му наль не жит ло, гур то жит ки тощо).

Емпірич на інтер пре тація Адаптованого ІСХ Вор не ра

З ме тою впо ряд ку ван ня цілісної ме то ди ки роз ра хун ку Адаптованого
Індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки Вор не ра не обхідно здійсни ти опе раціо -
налізацію чо тирь ох ха рак те рис тик, що вхо дять до індек су. При цьо му ми
орієнтуємося на кількість балів, що на ра хо ву ють ся в ориґіна льно му ІСХ
Вор не ра. Останній пе ре дба чав на ра ху ван ня від 1 до 7 балів щодо кож ної ха -
рак те рис ти ки, де 1 засвідчує на й ви щий ста тус, а 7 — на й ниж чий. Відпо -
відно, з ура ху ван ням ва го вих коефіцієнтів підсум ко ве зна чен ня адап то ва -
но го ІСХ Вор не ра може по трап ля ти в інтер вал від 7,6 до 53,2.

Рід за й ня тості. В осно ву оціню ван ня цьо го по каз ни ка по кла де но по -
ряд ко ву змінну, в якій про фесії, по пе ред ньо за ко до вані на підставі кла -
сифіка то ра ISCO-88, відне се но до однієї із дев ’я ти ка те горій за рівнем не -
обхідної кваліфікації та відповідних ком пе тенцій1. Ре зуль тат співвідне сен -
ня цих дев ’я ти ка те горій із 7-баль ною шка лою оціню ван ня на ве де но далі
(див. табл. 2). Як мож на ба чи ти, 1 бал при сво ю ють як за ко но дав цям, ви щим
дер жав ним служ бов цям, керівни кам і ме нед же рам, так і про фесіона лам. Ми 
арґумен туємо це ви со кою про фесійною кваліфікацією обох цих груп.
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1 Міжна род на стан дар тна кла сифікація про фесій ISCO-88 (International Standard
Clas sifi caion of Occupations) — це ста тис тич ний стан дарт, роз роб ле ний МОП (Inter -
national Labour Organisation — ILO), аби до по мог ти краї нам поліпши ти якість, надійність
і зіставність їхніх ста тис тик праці, а та кож спри я ти роз вит кові ме то до логії порівняль них 
досліджень різно го профілю. Він має ши ро ку сфе ру за сто су ван ня, на прик лад, у соціо -
логії за леж но від мети досліджен ня змінну про фесії мож на роз гля да ти як основ ну або
фо но ву в емпірич но му аналізі. Кла сифікаційна струк ту ра ISCO-88 містить 10 розділів
про фесій. 10-й розділ “Збройні сили”, що по зна чається ко дом “0” (куди відно сять всі
види робіт у зброй них си лах, не за леж но від рівня освіти та підго тов ки), рідко ви ко рис то -
ву ють в емпірич но му аналізі. В емпірич но му аналізі ця ка те горія роз поділяється се ред
інших 9-ти за рівнем кваліфікації [Си мон чук, 2008]. 



Близькість рівня підго тов ки та пре стиж ності відповідної сфе ри за й ня тості
ви ко рис та но та кож для об’єднан ня в одну гру пу кваліфіко ва них праців -
ників сільсько го і лісо во го гос по дарств, ри бо роз ве ден ня і ри б альства, а та -
кож кваліфіко ва них працівників з інстру мен том.

Таб ли ця 2

По каз ник роду за й ня тості 

Ка те горія
ISCO Рід за й ня тості Бал

1 За ко но давці, вищі дер жавні служ бовці, керівни ки, ме нед же ри 1

2 Про фесіона ли 1

3 Спеціалісти 2

4 Технічні служ бовці 3

5 Працівни ки сфе ри торгівлі та по слуг 4

6
Кваліфіко вані працівни ки сільсько го і лісо во го гос по дарств, ри бо -
роз ве ден ня і ри б альства 5

7 Кваліфіко вані працівни ки з інстру мен том 5

8
Працівни ки з об слу го ву ван ня, експлу а тації та кон тро лю за ро бо тою 
тех но логічно го устат ку ван ня, скла дан ня устат ку ван ня і ма шин 6

9 Най простіші про фесії 7

Рівень до хо ду. Сто сов но по каз ни ка “рівень до хо ду” ми спи раємося на
кри терії відне сен ня до того чи того кла су, опи сані вище. Для при ве ден ня по -
каз ни ка “рівень до ходів” до 7-баль ної шка ли про по нується роз би ти верх -
ній-ни жчий клас на дві ка те горії (див. табл. 3). Це арґумен тується да ни ми
моніто рин гу Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, от ри ма ни ми 2016 року.
Так, на за пи тан ня “Який розмір Ва шої за робітної пла ти (сти пендії, пенсії)
за останній місяць?” було от ри ма но роз поділ відповідей, в яко му найбільше
пред став лені рес пон ден ти із до хо дом від 1001 до 1500 грн (23,2%) і від 1501
до 2000 грн (15,5%). При цьо му спос те ре жен ня, що по трап ля ють в діапа зон
від 3001 до 8000 грн, ста нов лять 22% (див. табл. 4). З огля ду на цей факт
верхній-ни жчий клас поділено на два прак тич но одна кові інтер ва ли за
рівнем до хо ду.

Таб ли ця 3

По каз ник рівня до хо ду (на одну лю ди ну в сім’ї) 

Ка те горія (дол. США на місяць) Бал

від 1 259 000 1
від 12 500 до 1 258 999 2
від 950 до 12 499 3
від 580 до 949 4
від 345 до 579 5
від 115 до 344 6
до 114 7
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Таб ли ця 4

Роз поділ відповідей на за пи тан ня “Який розмір
Ва шої за робітної пла ти за останній місяць?”, %

Розмір за робітної пла ти %

до 800 грн  2,6
801–1000 грн  5,5
1001–1500 грн 27,8
1501–2000 грн 18,6
2001–2500 грн  9,9
2501–3000 грн 12,5
3001–4000 грн 10,7
4001–6000 грн  8,7
6001–8000 грн  2,0
більше 8001 грн  1,7

Стан по меш кан ня. Для оціню ван ня по каз ни ка “стан по меш кан ня” було
роз роб ле но спеціаль ний стан дар ти зо ва ний індекс (див. табл. 5). Він має
такі скла дові: кількість квад рат них метрів на од но го меш кан ця, рік остан -
ньо го ре мон ту, кількість сан вузлів, на явність і кількість пред метів три ва ло -
го ко рис ту ван ня. Ка те горії, що вхо дять до цьо го індек су, було ви ок рем ле но
в ре зуль таті про це ду ри ло калізації [Ко в альська, 2018]. Важ ливість усіх
ком по нентів індек су була оцінена ек спер та ми як одна ко ва. Отже, їхній вне -
сок у за галь не зна чен ня може варіюва ти від 0,25 до 1,75 (див. табл. 5). Для
от ри ман ня підсум ко во го зна чен ня по каз ни ка “стан по меш кан ня” не обхідно 
підсу му ва ти от ри мані зна чен ня.

Таб ли ця 5

Індекс ста ну по меш кан ня

Кількість м2 на од но го меш кан ця Рік остан ньо го ре мон ту

Ка те горія Бал Ка те горія Бал

90 і більше 0,25 2010 рік і пізніше 0,25
40–89 0,63 2000–2009 рік 0,75
20–39 1 1990–1999 рік 1,25
7–19 1,38 До 1990 року 1,75
До 7 1,75

Пред ме ти три ва ло го ко рис ту ван ня
Кількість сан вузлів 

Ка те горія Бал Ка те горія Бал

2 і більше 0,25 9 і більше 0,25
1 0,5 від 4 до 8 1
0 1,75 від 0 до 3 1,75

Окре мо тре ба спи ни ти ся на на ра ху ванні балів за кількість сан вузлів.
Так, нерівномірне на ра ху ван ня балів тут зу мов ле не тим, що відсутність
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санітар них вузлів у жит ло во му по меш канні має кри тич но важ ли ве зна чен -
ня з точ ки зору його пре стиж ності як місця для про жи ван ня. Звідси на -
явність од но го сан вуз ла є рад ше об ов’яз ко вим і не має неґатив но го за бар в -
лен ня, у зв’яз ку з чим було вирішено оціню ва ти цей по каз ник у 0,5 бала.

Ра йон про жи ван ня. У ре зуль таті про ве де ної про це ду ри ло калізації було
ви яв ле но, що по каз ник “ра йон про жи ван ня” вклю чає два ком по нен ти: тип
бу дин ку та адміністра тив ний ра йон, важ ливість яких та кож було за про по -
но ва но роз гля да ти як одна ко ву.

Ка те го ри зацію ком по нен та “тип бу дин ку” здійсне но на підставі Кла си -
фікації жит ло вих ба га ток вар тир них бу динків Києва, за про по но ва ної  порта -
лом не ру хо мості “Domik.ua” у 2004 році. Ко нстру ю ван ня шка ли цьо го по -
каз ни ка, на відміну від по пе редніх, пе ре дба чає складнішу про це ду ру (див.
табл. 6). Тут ка те го ри зація цілком спи рається на оцінки, над ані ек спер том
не ру хо мості м. Києва.

Таб ли ця 6

По каз ник типу бу дин ку

Ка те горія Бал 

“До ре во люційний період” — до 1917 року
будівниц тва 0,5–2,5 (за леж но від ра йо ну) 

“Сталінський період” — 20–50-ті роки ХХ століття 0,5–2,5 (за леж но від ра йо ну) 

Па нельні бу дин ки до 1991 року будівниц тва 2–3,5 (за леж но від ра йо ну) 

Це гельні бу дин ки до 1991 року будівниц тва 2,5–3,0 (за леж но від ра йо ну) 

Но во бу до ви — від 1991 року (клас еко ном) 2,5–3,0 (за леж но від ра йо ну) 

Но во бу до ви — від 1991 року (клас ком форт) 1,5–2,5 (за леж но від ра йо ну) 

Но во бу до ви — від 1991 року (клас бізнес) 0,5–1,5 (за леж но від ра йо ну) 

Но во бу до ви — від 1991 року (клас преміум) 0,5

При ватні бу дин ки 0,5–3,5 (за леж но від ра йо ну) 

Гур то жит ки 3,0 

Тим ча сові по меш кан ня (ба ра ки, ка зар ми тощо) 3,5 

Та ким чи ном, ли шень три ка те горії (“Но во будівлі від 1991 року (клас
преміум)”, “Гур то жит ки” і “Тим ча со ве жит ло (ба ра ки, ка зар ми тощо)”) да -
ють змо гу здійсни ти стан дар ти зо ва не оціню ван ня, в інших ви пад ках оцінка
за ле жить від ге ог рафічно-адміністра тив но го ра йо ну про жи ван ня. У цьо му
разі ге ог рафічне по ло жен ня є пер вин ним щодо типу бу дин ку. Нап рик лад,
бу ди нок “Сталінсько го періоду”, роз та шо ва ний на вул. Інсти тутській, ма ти -
ме 0,5 бала за по каз ни ком типу бу дин ку, але та кий само бу ди нок, роз та шо -
ва ний на вул. Ки рилівській, — 2. При цьо му оцінка по каз ни ка типу бу дин ку
не є ав то ном ною щодо по каз ни ка адміністра тив но го ра йо ну. Тоб то ко рект -
ніше оцi ню ва ти бу ди нок “Сталінсько го періоду”, роз та шо ва ний на вул. Ін -
сти тут ській, в 1 бал су мар но за по каз ни ка ми типу бу дин ку та адміністра тив -
но го ра йо ну.

Для спільно го на ра ху ван ня балів, відповідно до змінних “тип бу дин ку”
та “адміністра тив ний ра йон”, про по нується ви ко рис то ву ва ти аналітич ну
таб ли цю про це ду ри ло калізації (див. табл. 7).
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Таб ли ця 7

По каз ник ра йо ну про жи ван ня 

Ка те горія Ха рак те рис ти ка Бал

Дуже пре -
стиж ний 

• Но во бу до ви бізнес-кла су, “царські” бу дин ки, бу дин ки сталін -
сько го будівниц тва, роз та шо вані в істо рич но му центрі Києва (не
Поділ) — цен траль них час ти нах Пе че рсько го і Шев ченківсько го
ра йо ну; ву лиці Бан ко ва, Інсти ту тська, Ли пська, Гру ше всько го,
Дарвіна, Кро пив ниць ко го, Круг ло універ си те т ська, Хре ща тик,
Шота Рус та велі, Ве ли ка Ва сильківська до пе ре ти ну з Тол сто го,
Еспла над на, Го ро дець ко го, Зань ко вець кої, Буль вар Шев чен ка до 
пе ре ти ну з Те ре щенківською, Ле он то ви ча, Хмель ниць ко го до пе -
ре ти ну з Фран ка, Ве ли ка Жи то ми рська, Софійська, Ми хайлів -
ська, Во ло ди ми рська до пе ре ти ну з Тол сто го, Де ся тин на,
Андріївський узвіз;

• ра йо ни при ват ної за бу до ви в Пе че рсько му ра йоні — нові бу дин -
ки на ву ли цях Мічуріна, Ре дут на, Зве ри нець ка;

• заміські бу дин ки су час ної архітек ту ри пло щею від 300 м2 із
ділян кою не менш як 24 со тки, роз та шо вані в се ли щах Кон -
ча-Зас па, Баш та, Ко зин, Лісни ки

1

Прес тиж -
ний 

• Жит лові бу дин ки “царські”, “сталінки”, но во бу до ви (на прик лад,
“Пе черські Лип ки”), роз та шо вані в Пе че рсько му ра йоні та в
цент рі Шев ченківсько го, центрі По до лу (ву лиці Ігорівська, Бо -
ри соглібська, Андріївська, Хо ри ва, Верхній і Нижній Вал, а та -
кож Ко жем ’яць ка);

• Обо ло нський ра йон, так звані “Обо лонські Лип ки” (Обо ло нська
на бе реж на, Ге роїв Сталінгра да до пе ре ти ну з Ти мо шен ка);

• бу дин ки і та ун ха у си, роз та шо вані в меж ах міста у пішій дос туп -
ності до мет ро, із су час ни ми ко мунікаціями, відмінни ми
під’їзни ми шля ха ми, су час ної архітек ту ри, пло щею від 150 м2, із
ділян кою не менш як 8 со ток;

• заміські об’єкти (умов но нові бу дин ки пло щею від 150–300 м2 і
ділян кою землі не менш як 8 со ток, роз та шо вані у 30-кіло мет ро -
вій зоні: до них на ле жать Пуща-Во ди ця, Лісова Буча, Хотів, Фе -
о фанія, Іван ко вичі, Нові і Старі Петрівці, Нові і Старі Без ра дичі, 
Ча ба ни та ін. 

2

Ви щий за
се редній 

• Квар ти ри в Пе че рсько му, Шев ченківсько му, Подільсько му, Го -
лосіївсько му ра йо нах у бу дин ках не стар ших за 30 років, сталін -
ках, ца рських бу дин ках на ву ли цях, що роз та шо вані не в са мо му
центрі й утво рю ють так зва ний ши ро кий центр, при лег лі до
 цент ральних станцій мет ро на пра во му бе резі: такі, як Лесі
Украї нки, Кіквідзе, Друж би На родів, Ва сильківська, Го ло сіїв -
ська, Сак са га нсько го, Межигірська, Єленівська, Вве де нська;

• нові мікро ра йо ни та бу дин ки точ ко вої за бу до ви в усіх ра йо нах
Києва;

• при ватні до мо будівниц тва рівня, ви що го за се редній, що роз та -
шо вані в усіх без ви нят ку ра йо нах і ха рак те ри зу ють ся на яв ністю 
ділян ки не менш як 4 со тки і бу дин ком пло щею від 90 м2, не
старші за 30 років, з ре мон том, су час ни ми ко мунікаціями, гар ни -
ми під’їзни ми шля ха ми;

• ті самі ха рак те рис ти ки сто сов но заміської не ру хо мості;
• бу дин ки ви що го за се редній рівня, що роз та шо вані на відстані не 

більш як 30 км від зна ка Київ на всіх на прям ках

3
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Ка те горія Ха рак те рис ти ка Бал

Се редній

• Усі жит лові по меш кан ня зі зруч нос тя ми (на явність цен тралізо -
ва них ко мунікацій — опа лен ня, світла, га ря чої і хо лод ної води),
що пе ре бу ва ють у влас ності умов но однієї сім’ї (не ко му нальні
квар ти ри, гур то жит ки чи ба ра ки);

• се редній рівень по меш кан ня, що ха рак те ри зується роз та шу ван -
ням у транс портній до сяж ності (сто сується квар тир і бу динків)
у містах і се ли щах місько го типу;

• оскільки не мож на про вес ти чітку грань між жит лом, що на ле -
жить до ве рхньої і ни жньої меж се ред ньо го рівня по меш кан ня,
більш-менш якісно го і су час но го ре мон ту;

• якщо роз гля да ти Київ, то до се ред ньо го рівня мож на віднес ти як
квар ти ри на Троєщині, так і, приміром, квар ти ри на ни жньо му
Пе че рську — вул. Кіквідзе, Тимірязівська, Підви соць ко го

4

Ниж чий за 
се редній

• Ко му нальні квар ти ри, гур то жит ки, жит ло, яке роз та шо ва не в ра -
йо нах ко лишніх місто ут во рю валь них підприємств і яке втра ти ло 
нині свою при ваб ливість че рез відсутність інфрас трук ту ри;

• не ве ликі (до 60 м2) бу дин ки, які по бу до вані у довоєнний
(1930-ті роки) і повоєнний (1940–1950-ті роки) час і по тре бу ють 
сьо годні капіталь но го ре мон ту

5

Низь кий
рівень

 престижу

• Квар ти ри в бу дин ках ба рач но го типу без зруч нос тей (відсут -
ність цен траль но го опа лен ня та ка налізації) і без ре мон ту, а
 також не ве ликі будівлі (менш як 50 м2) без зруч нос тей і без ре -
мон ту, роз та шо вані да ле ко від гро ма дсько го транс пор ту та
інфрас трук ту ри за га лом

6

Дуже
 низький

рівень
 престижу

(нетрі)

• До дуже низ ь ко го пре сти жу по меш кан ня не мож ли во віднес ти
жо ден із відо мих типів будівель, адже в на ших кліма тич них умо -
вах (зими, міну сові тем пе ра ту ри по над 5 місяців на рік) лю ди на
не може ви жи ти в не капітальній будівлі; тоб то тип “нетрі”
відсутній че рез не мож ливість меш ка ти в кар тон них спо руд жен -
нях, плас ти ко вих ва гон чи ках тощо;

• до цієї ка те горії на ле жать рес пон ден ти без постійно го місця про -
жи ван ня, котрі меш ка ють на ву лиці, у нічліжках і при тул ках

7

Алгоритм ро бо ти з таб ли цею пе ре дба чає на явність у дослідни ка (ко ду -
валь ни ка) да них щодо двох змінних: “тип бу дин ку” і “адміністра тив ний ра -
йон” (над алі пе ре дба чається опе раціоналізу ва ти його за пи тан ням про по што -
вий індекс рес пон ден та, що змен шить сен зи тивність за пи тан ня). За до по мо ги 
мапи м. Києва дослідник аналізує місце про жи ван ня рес пон ден та, ад мінi -
стра тив ний ра йон, на явність інфрас трук ту ри і тип бу дин ку і спів відно сить
от ри мані дані з ха рак те рис ти ка ми рівня пре сти жу, под а ни ми в таб лиці.

Ка те го ри зація рес пон дентів
на підставі Адаптованого ІСХ Вор не ра

З огля ду на особ ли вості на ра ху ван ня балів за окре ми ми ком по нен та ми
індек су його зна чен ня може варіюва ти від 5,4 до 53,2. Для при кла ду візьме -
мо пер со ну хірур га-кардіоло га, який: 1) за роб ляє 2100 до ларів на місяць,
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при цьо му його дру жи на не пра цює у зв’яз ку з ви хо ван ням їхньої ди ти ни
(тоб то 700 до ларів на лю ди ну); 2) меш кає раз ом із сім’єю в но во бу дові кла су
“бізнес” у квар тирі пло щею 120 м2 (40 м2 на лю ди ну) з но вим ре мон том, дво -
ма сан вуз ла ми і на явністю 10 пред метів три ва ло го ко рис ту ван ня. Роз ра ху -
нок Адаптованого ІСХ Вор не ра в да но му разі ма ти ме вигляд:

Адаптований ІСХ Вор не ра = 1 × 2,9 + 4 × 2,5 + 2 × 1,2 + 
(0,63 + 0,25 + 0,25 + 0,25) × 1 ≈ 16,7

Щоб по вноцінно ви ко рис то ву ва ти ре зуль та ти індек су, нам потрібні
пра ви ла пе ре хо ду від його чис ло вих зна чень до відповідних ста тус них  ка -
тегорій. З цією ме тою було ви ко рис та но підхід, відо мий як фор му ван ня на -
ра тив но го профілю [Teddlie, 2009: p. 272]. При цьо му ви ко рис то ву вав ся те о -
ре тич но зу мов ле ний профіль, що пе ре дба чає розрізнен ня якісно відмін -
них груп, виз на че них на етапі те о ре тич ної підго тов ки [Дембіцький, 2019:
с. 242–243]. Та ки ми гру па ми для нас є шість класів, опи са них вище: верх -
ній-ви щий, нижній-ви щий, верхній-се редній, се редній, ни жчий, нижній-
 ни жчий.

Го лов на про бле ма, що тут ви ни кає, сто сується співвідне сен ня по каз -
ників, виз на че них у ре зуль таті емпірич ної інтер пре тації, із шістьма стра -
тифікаційни ми кла са ми. Для двох клю чо вих ха рак те рис тик (рівень до хо -
ду і рід за й ня тості) пе рехід від емпірич них по каз ників до класів здійсни ти
до волі лег ко. Для роз ра хун ку верхніх меж відповідних інтер валів я  про -
поную ви ко рис то ву ва ти на й кращі по каз ни ки класів, уста нов лені за ре -
зуль та та ми емпірич ної інтер пре тації (див. табл. 8). Нап рик лад, для ни ж -
ньо го-се ред ньо го кла су на й кра щий по каз ник відповіда ти ме 4 ба лам для
рівня до ходів і 1 балу для роду за й ня тості, що су мар но відповідає 12,9 ба -
лам (2,5 × 4 + 2,9 × 1).

Таб ли ця 8

Бали, що відповіда ють по каз ни кам рівня до ходів і роду за й ня тості 

Клас Рівень до ходів (дол. США на місяць) і рід за й ня тості Бали 

Верхній-
ви щий

від 1 259 000 1
пред став ни ки еко номічних еліт; за ко но давці, вищі дер жавні
служ бовці, керівни ки і влас ни ки –

Нижній-
ви щий

від 12 500 до 1 258 999 2
за ко но давці, вищі дер жавні служ бовці, керівни ки, влас ни ки і
про фесіона ли ви що го рівня 1

Верхній-
се редній

від 950 до 12 499 3
керівни ки, влас ни ки і про фесіона ли 1

Нижній-
се редній

від 580 до 949 4
керівни ки, влас ни ки, про фесіона ли, спеціалісти і служ бовці 1, 2, 3

Верхній-
ни жчий

від 115 до 579 5, 6
спеціалісти і служ бовці, працівни ки сфе ри торгівлі та сфе ри по -
слуг, кваліфіко вані і ма лок валіфіко вані працівни ки

2, 3,
4, 5, 6

Нижній-
ни жчий

до 114 7
Най простіші про фесії та без робітні 7
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Ра зом із тим у ве рхньої межі має бути більше чис ло ве зна чен ня, що
вра хо вує та кож по каз ни ки ра йо ну про жи ван ня і ста ну по меш кан ня. І саме
для цих ха рак те рис тик відсутні чіткі орієнти ри співвідне сен ня балів із
кла са ми. Для роз в’я зан ня цієї про бле ми було ско нстру йо ва но іде альні
профільні ха рак те рис ти ки по каз ників ра йо ну про жи ван ня і ста ну по меш -
кан ня для кож но го із шес ти класів (див. табл. 9). Ці профілі да ють змо гу
оцінити кількість балів, що відповіда ють стра тифікаційним гру пам. Як і в
разі пер ших двох ха рак те рис тик, ви ко рис то ву ва ли ся на й кращі по каз ни ки, 
що виз на ча ють бали, які не обхідно до да ти для виз на чен ня верхніх меж
класів. Для ни жньо го-се ред ньо го кла су на й кра щи ми по каз ни ка ми є 1 для
ра йо ну про жи ван ня і 1,38 для ста ну по меш кан ня, що су мар но додає близь -
ко 2,6 бала (1 × 1,2 + 1,38 × 1).

Таб ли ця 9

Бали, що відповіда ють іде аль ним профільним ха рак те рис ти кам
 показників ра йо ну про жи ван ня і ста ну по меш кан ня 

Клас Ра йон про жи ван ня і стан по меш кан ня Бали 

Верхній-
ви щий 

про жи ва ють у дуже пре стиж но му ра йоні 1,0
ма ють не менш як: 90 м2 на лю ди ну, 2 сан вуз ли, 9 пред метів три -
ва ло го ко рис ту ван ня і ре монт не пізніше 2010 року 1,0

Нижній-
ви щий

про жи ва ють у пре стиж но му або дуже пре стиж но му ра йоні 1,2
ма ють не менш як 40 м2 на лю ди ну, 2 і більше сан вузлів, 9 і біль -
ше пред метів три ва ло го ко рис ту ван ня і ре монт не пізніше 2010
року

1,0–1,38

Верхній-
се редній

про жи ва ють у пре стиж но му або дуже пре стиж но му ра йоні або в
ра йоні із пре сти жем, ви щим за се редній 1,0–3,0

ма ють від 20 м2 до 89 м2 на лю ди ну, не менш як 1 сан ву зол, від 4
пред метів три ва ло го ко рис ту ван ня і ре монт не пізніше 2000 року 1,38–2,5

Нижній-
се редній

про жи ва ють у пре стиж но му або дуже пре стиж но му ра йоні, ра йо -
ні з пре сти жем, ви щим за се редній, або се реднім рівнем пре сти жу 1,0–4,0

ма ють від 20 м2 до 89 м2 на лю ди ну, не менш як 1 сан ву зол, від 4
пред метів три ва ло го ко рис ту ван ня і ре монт не пізніше 2000 року 1,38–2,5

Верхній-
ни жчий

про жи ва ють в ра йоні з пре сти жем, ви щим за се редній, се реднім і
ни жчим за се редній рівнем пре сти жу 3,0–5,0

ма ють від 7 м2 до 39 м2 на лю ди ну, 1 сан ву зол, від 4 до 8 пред -
метів три ва ло го ко рис ту ван ня і ре монт від 1990 року і раніше 2,75–4,13

Нижній-
ни жчий

про жи ва ють в ра йоні із се реднім, ни жчим за се редній, низ ь ким і
дуже низ ь ким рівнем пре сти жу

4,0 і
більше

ма ють до 7 м2 на лю ди ну, до 1 сан вуз ла, до 8 пред метів три ва ло го 
ко рис ту ван ня і ре монт не пізніше 1999 року

4,13 і
більше

Отже, вер хня межа інтер ва лу для виз на чен ня ни жньо го-се ред ньо го кла -
су дорівнює 15,5 включ но (12,9 + 2,6). При цьо му про по ную ви ко рис то ву ва -
ти верхні межі ни жчих класів для виз на чен ня нижніх меж на ступ них за
ними більш ви со ких класів (не вклю ча ю чи от ри мані зна чен ня у відповід -
ний інтер вал). Тоб то ни жньою меж ею ве рхньо го-се ред ньо го кла су буде
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15,5. Зас то су ван ня опи са них пра вил щодо всіх шес ти класів дає змо гу одер -
жа ти певні інтер ва ли (див. табл. 10).

Таб ли ця 10

Інтер ва ли для ка те го ри зації рес пон дентів на підставі зна чень
Адаптованого ІСХ Вор не ра

Клас Інтер ва ли зна чень індек су

Верхній-ви щий  7,6–10,1
Нижній-ви щий 10,1–13,0
Верхній-се редній 13,0–15,5
Нижній-се редній 15,5–25,2
Верхній-ни жчий 25,2–46,7
Нижній-ни жчий 46,7–53,2

У на шо му гіпо те тич но му при кладі про хірур га зна чен ня 16,7 по трап ляє
в інтер вал для ни жньо го-се ред ньо го кла су. При цьо му не над то ве ли ке
збільшен ня до ходів у сім’ї дасть йому змо гу підня ти ся на рівень ве рхньо -
го-се ред ньо го кла су.

Вис нов ки

У ре зуль таті про ве де ної ро бо ти було вирішено низ ку при нци по вих пи -
тань, по в’я за них з адап тацією ІСХ Вор не ра.

Ви хо дя чи зі стра тифікаційної схе ми, ви ок рем лю ва ної су час ни ми соціо -
ло га ми, було сфор муль о ва но Адаптовану схе му стра тифікації В.Вор не ра,
ґрун то ва ну на ха рак те рис ти ках “рід за й ня тості” і “рівень до хо ду”. Усьо го
Адаптований ІСХ Вор не ра скла дається із чо тирь ох ха рак те рис тик: рід за -
нять, рівень до хо ду, ра йон про жи ван ня і стан по меш кан ня — всі вони були
емпірич но інтер пре то вані та под ані у виг ляді по каз ників з кон крет ни ми ба -
ла ми індек су.

Дві до дат кові ха рак те рис ти ки Адаптованого ІСХ Вор не ра, ло калізо вані
на при кладі м. Києва, — “ра йон про жи ван ня” і “стан по меш кан ня” — в под аль -
шо му по слу гу ва ли осно вою для ко нстру ю ван ня іде аль них профільних по -
каз ників для кож но го із шес ти класів. З огля ду на вагу ха рак те рис тик Адап то -
ваного ІСХ Вор не ра та їхню відповідність кла сам було роз ра хо ва но діапа зо ни 
балів і пред став ле но кла сифікаційну сис те му Адаптованого ІСХ Вор не ра.

Отри мані ре зуль та ти відкри ва ють мож ливість емпірич ної валідиз ації
його адап то ва ної версії й да ють змо гу шир ше по гля ну ти на особ ли вості
стра тифікації су час но го укр аїнсько го суспільства.

Адаптований ІСХ Вор не ра на разі за ли шається інстру мен том, за сто со ву -
ва ним, пер шою чер гою, для ло каль них досліджень. Так, його мож на за сто со -
ву ва ти для вив чен ня місько го про сто ру; особ ли вос тей соціаль ної стра ти -
фікації за леж но від ра йонів про жи ван ня; а та кож для про ве ден ня комбіно ва -
них досліджень спо жив чої по ведінки, ціннос тей, дозвіллєвих прак тик пред -
став ників різних верств суспільства тощо.

На далі видається ак ту аль ним кон цеп ту аль ний пе рехід від рівня кон -
крет но го міста до рівня абстрак тно го на се ле но го пун кту. Ця про бле ма по -
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в’я за на із праг ма тич ною по тре бою в універ салізації індек су. Її роз в’я зан -
ня вмож ли вить за сто су ван ня інстру мен та у шир шо му дослідниць ко му кон -
тексті.
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ЄЛЄНА КОВАЛЬСЬКА

Адаптація Індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор не ра 
(на емпірич но му при кладі м. Києва)

У статті пред став ле но ре зуль та ти адап тації Індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор -
не ра до умов су час но го емпірич но го досліджен ня в Україні (на при кладі м. Києва). Експер -
тне опи ту ван ня дало змо гу вста но ви ти, що ха рак те рис ти ки роду за й ня тості, ра йо ну
про жи ван ня та ста ну жит ла мож на ви ко рис то ву ва ти для по бу до ви адап то ва но го індек -
су, тоді як ха рак те рис ти ку “дже ре ло до хо ду” слід замінити “рівнем до хо ду”.
Оригіна льну стра тифікаційну схе му В.Вор не ра адап то ва но до особ ли вос тей су час ної
струк ту ри укр аїнсько го суспільства. Це своєю чер гою умож лив лює ак ту аль ну інтер пре -
тацію за про по но ва них В.Вор не ром шес ти класів.
Спи ра ю чись на от ри ма ну стра тифікаційну схе му, ав тор ка здійсни ла емпірич ну інтер -
пре тацію по каз ників, що відоб ра жа ють ха рак те рис ти ки рівня до хо ду, роду за й ня тості,
ра йо ну про жи ван ня та ста ну жит ла. Та кож сфор муль о ва но пра ви ла ка те го ри зації рес -
пон дентів на підставі зна чень Адаптованого індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор не ра.

Клю чові сло ва: індекс Вор не ра, соціаль на стра тифікація, те о ре тич на валідиз ація

ЕЛЕНА КОВАЛЬСКАЯ

Адаптация Индек са ста тус ных ха рак те рис тик Уор не ра 
(на эм пи ри чес ком при ме ре г. Киева)

В статье пред став ле ны ре зуль та ты адап та ции Индек са ста тус ных ха рак те рис тик
Уор не ра к усло ви ям со вре мен но го эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния в Укра и не (на при ме ре г.
Ки е ва). В рам ках экс пер тно го опро са опре де ле но, что ха рак те рис ти ки рода за ня тос ти,
ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья мо гут быть ис поль зо ва ны для по стро е ния адап -
ти ро ван но го ин дек са, тог да как ха рак те рис ти ку “ис точ ник до хо да” сле ду ет за ме нить
“уров нем до хо да”.
Ори ги наль ная стра ти фи ка ци он ная схе ма У.Уор не ра при ве де на в со от ве тствие с осо бен -
нос тя ми со вре мен ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва. Бла го да ря это му пред ло жен -
ные У.Уор не ром шесть клас сов по лу чи ли ак ту аль ную ин тер пре та цию.
По лу чен ная стра ти фи ка ци он ная схе ма по зво ли ла осу щес твить эм пи ри чес кую ин тер -
пре та цию по ка за те лей, ко то рые ото бра жа ют ха рак те рис ти ки уров ня до хо дов, рода за -
ня тос ти, ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья. Так же сфор му ли ро ва ны пра ви ла ка те -
го ри за ции рес пон ден тов на осно ва нии зна че ний Адаптированного ин дек са ста тус ных ха -
рак те рис тик Уор не ра.
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Клю че вые сло ва: ин декс Уор не ра, со ци аль ная стра ти фи ка ция, те о ре ти чес кая ва ли ди -
за ция

YELIENA KOVALSKA
The adaptation of Warner’s Index of Status Characteristics (ISC): 
An empirical study in Kyiv
The paper presents the results of adapting Warner’s Index of Status Characteristics to pre -
sent-day empirical research in Ukraine, namely in Kyiv. An expert survey made it possible to
conclude that such characteristics as occupation, dwelling area and house type can be used for
constructing an adapted index, whereas a “source of income” should be replaced by “income level”.
The author made Warner’s original scheme applicable to Ukraine’s current class structure, which,
in turn, enabled an updated interpretation of the six classes suggested by W.Warner.
The new stratification scheme has underlain an empirical interpretation of indicators pertaining
to income level, occupation, dwelling area and house type. Another important point is the
formulation of new rules for categorising respondents according to the calculated values of
Warner’s Adapted Index of Status Characteristics.

Keywords: Warner’s ISC, social stratification, theoretical validation
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