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Ме то ди ки досліджен ня адап тації, інклюзії та
зміни іден тич нос тей за умов ма со вих міґрацій:
роз роб лен ня та ап ро бація

За умов за гос трен ня міґраційної кри зи в Україні та Європі ви ни кає не -
обхідність у ство ренні та ап ро бації надійних інстру ментів досліджен ня фе -
но менів адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей, зу мов ле них ма со ви ми
міґраційни ми про це са ми. Це по тре бує ап ро бо ва но го інстру мен тарію, який
вра хо ву вав би спе цифіку су час них міґраційних про цесів і був ре ле ван тним
для вив чен ня особ ли вос тей сприй нят тя та оціню ван ня своєї життєвої си ту -
ації з боку зовнішніх та внутрішніх міґрантів в укр аїнсько му суспільстві.
Ме тою досліджен ня, ре зуль та ти яко го віддзер ка лені в цій статті, було: роз -
ро би ти інстру мен тарій соціологічно го досліджен ня адап тації, інклюзії та
іден тич нос тей, по в’я за них із за зна че ни ми ма со ви ми міґраціями; здійсни ти
тес ту ван ня роз роб ле но го інстру мен тарію; вив чи ти мож ли вості та об ме жен -
ня за сто су ван ня роз роб ле них методик.

Кон цеп ту аль ни ми за са да ми досліджен ня об ра но те о ре тичні по ло жен ня 
про соціаль ну адап тацію, іден тич ності та соціаль ну інклюзію, обґрун то вані
в ро бо тах співробітників відділу ме то до логії та ме тодів соціології Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни [Паніна, 2007; Го ло ва ха, Паніна, 2007; Ivaschenko-
 Stadnik, 2017]. Зав дя ки цим досліджен ням вда ло ся виз на чи ти фе но ме ни
адап тації, іден тич нос тей та інклюзії в кон тексті ма со вої міґрації та окрес ли -
ти по каз ни ки, які мо жуть свідчи ти про рівень адап тації, інклюзії та зміни
іден тич нос тей міґрантів в но вих умо вах існу ван ня.

Опе раціоналізація по каз ників

Одним із виз на чаль них по каз ників ста но ви ща міґрантів у но во му со -
ціаль но му довкіллі є рівень соціаль ної адап то ва ності. Адаптацію до на яв ної
соціаль ної си ту ації слід роз гля да ти як стан “пси хо соціаль но го ба лан су”,
який ви ни кає у тому ви пад ку, коли лю ди на, що змінює соціаль ний ста тус та
відповідні ролі, при сто со вується до но вої си ту ації. 

Опе раціоналізація по каз ників адап тації міґрантів здійсню ва ла ся на під -
ставі вирізнен ня го лов них сфер жит тя лю дей, в яких вони мог ли не сти певні 
втра ти в ре зуль таті міґрацій, і з’я су ван ня того, якою мірою міґран ти по чу ва -
ють ся гірше чи кра ще в пев них ца ри нах жит тя після зміни місця про жи ван -
ня. З цією ме тою за сто со ва но п’я ти баль ну по ряд ко ву шка лу від 1 — умо ви
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жит тя істот но погірши ли ся до 5 — умо ви жит тя істот но поліпши лись (див.
До да ток 1). У ре зуль таті те о ре тич ної опе раціоналізації зміну іден тич ності
було виз на че но як відчут тя себе своїм чи чу жим як чле на пев ної соціаль ної
гру пи, що ви ни кає у міґран та на но во му місці про жи ван ня. Для вимірю ван -
ня за про по но ва но п’я ти баль ну шка лу, де 1 — по чу вається чу жим, 2 — рад ше
чу жим, 3 — важ ко ска за ти, своїм чи чу жим, 4 — рад ше своїм, 5 — своїм.
Соціаль ну інклюзію ми роз гля да ли у двох вимірах: 1) па сив на інклюзія —
мож ливість роз ра хо ву ва ти після пе ре се лен ня на до по мо гу з різних дже рел;
2) ак тив на інклюзія — го товність до вклю чен ня в ак тив ну діяльність в
різних сфе рах жит тя. В обох ви пад ках ви ко рис то ву ва ли ся п’я ти бальні по -
ряд кові шка ли. Для па сив ної інклюзії ви ко рис то ву ва ла ся шка ла від 1 — “не
можу роз ра хо ву ва ти на до по мо гу” до 5 — “можу роз ра хо ву ва ти” (див. До да -
ток 3). Для ак тив ної інклюзії ви ко рис то ву ва ла ся шка ла від 1 — не го то вий
(до ак тив них дій) до 5 — го то вий (див. Додаток 4).

Ди зайн піло таж но го досліджен ня

Вра хо ву ю чи особ ли ву ак ту альність про блем міґрацій, по в’я за них зі ста -
но ви щем внутрішньо пе реміще них осіб (ВПО), ап ро бацію ме то дик було
про ве де но на пред став ни ках саме цієї ка те горії міґрантів. Відповідно, для
піло таж но го досліджен ня цільо ву гру пу було виз на че но як внутрішньо пе -
реміще них осіб, чиї міграції по в’я зані з воєнни ми подіями, які відбу ли ся на
Дон басі. Такі осо би мали змінити місце сво го про жи ван ня не раніше, ніж у
2014 році.

Онлай но ва ан ке та у про грам но му за без пе ченні Lime Survey вклю ча ла
бло ки за пи тань про іден тичність, інклюзію, адап тацію, про бле ми при сто су -
ван ня до но вих умов, соціаль не са мо по чут тя, пси хо логічний дис трес, а та -
кож низ ку фак то логічних і соціаль но-де мог рафічних за пи тань, на підставі
яких мож на виз на ча ти, чи рес пон дент на ле жить до цільо вої гру пи. Анкета
була дос туп на дво ма мо ва ми — укр аїнською і російською. 

З огля ду на те, що інстру мен том зби ран ня інфор мації була онлайн-ан ке -
та, вибірку було по будовано, ви хо дя чи з мірку вань, що ВПО мали пря мо от -
ри му ва ти по си лан ня на ан ке ту. Було ви ко рис та но комбінацію двох ме тодів
рек ру тинґу рес пон дентів:

1. Зап ро шен ня до опи ту ван ня клю чо вих інфор мантів — ВПО, з яки ми
чле ни дослідниць кої ко ман ди мали кон такт. Після цьо го клю чові
інфор ман ти мали надісла ти по си лан ня на ан ке ту своїм дру зям, ро ди -
чам, зна йо мим, які та кож підпа да ли під виз на чен ня цільо вої гру пи.

2. Роз пов сюд жен ня ан ке ти че рез гро ма дських ак тивістів і, відповідно,
че рез організації, що за й ма ють ся про бле ма ми внутрішньо пе реміще -
них осіб.

Се ред ан кет, цілко ви то за пов не них і взя тих до аналізу (N = 199), пе ре -
важ на більшість були надіслані або че рез соціаль ну ме ре жу Facebook, або
че рез сайт Все ук р аїнської асоціації пе ре се ленців. За га лом по чат ко во в опи -
ту ванні взя ли участь 359 рес пон дентів, тож ре зуль та тивність цьо го ета пу
опи ту ван ня сяг ну ла близь ко 55%.

Опи ту ван ня про хо ди ло про тя гом 1–26 чер вня 2019 року.
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Се редній вік рес пон дентів — 43,3 року. Відсо ток жінок у вибірці ста но -
вив 64,8%, чо ловіків — 35,2%.

Для пе ревірки валідності ме то дик було ви ко рис та но як кла сич ний  ди -
зайн [Miller, Salkind, 2002; DeVellis, 2016], так і досвід роз роб лен ня та адап -
тації соціологічно го інстру мен тарію, на бу тий співробітни ка ми відділу ме -
то до логії та ме тодів соціології Інсти ту ту соціології НАН Украї ни [Паніна,
1998; Го ло ва ха, Гор ба чик, Лю би вая, Па ни на, Урсу лен ко, 2007; Гор ба чик,
Лю би ва, Нікітіна, 2015; Дембіцький, 2019].

Фак тор на та ко нструк тна валідність ме то дик

Фак тор ну валідність пе ревірено шля хом конфірма тор но го фак тор но го
аналізу із ви ко рис тан ням ме то ду діаго наль но зва же них на й мен ших квад -
ратів (Diagonally Weighted Least Squares — DWLS). Якість фак тор них мо -
де лей оцінено на підставі та ких по каз ників: зна чен ня ÷2, ве ли чи на се ред -
ньок вад ра тич ної по хиб ки ап рок си мації (RMSEA), зна чен ня порівняль но го
індек су відповідності (CFI) та індек су Та ке ра-Льюї са (TLI). Як по ро гові
зна чен ня були при й няті: відно шен ня зна чен ня ÷2 до сту пенів сво бо ди менш
як 5, RMSEA менш як 0,05 та CFI, TLI більш як 0,95. Аналіз зв’яз ку між фак -
то ра ми, а та кож між фак то ра ми та інди ка то ра ми, здійсне ний за до по мо ги
поліхо рич ної ко ре ляції. У ви пад ках, коли од но фак тор не рішен ня де мо -
нстру ва ло не за довільну якість, ми звер та ли ся до про ве ден ня експло ра тор -
но го фак тор но го аналізу (ме тод по втор них го лов них осей або го лов них
ком по нент, тип об ер нен ня — “varimax”), після чого фак тор ну струк ту ру пе -
ревіряли зно ву з но вою кількістю факторів.

Пе ревірка ко нструк тної валідності реалізо ва на із ви ко рис тан ням кое -
фіцієнта ко ре ляції Пірсо на. У ви пад ку ба га то фак тор них рішень ко нструк -
тна валідність про а налізо ва на як для за галь но го ади тив но го зна чен ня ме то -
ди ки, так і для ади тив них зна чень інди ка торів окре мих фак торів. В якості
кон троль них ме то дик ко нструк тної валідиз ації ви ко рис та но індекс пси хо -
логічно го дис тре су SCL-9-NR та ско ро че на версія Інтеґраль но го індек су
соціаль но го са мо по чут тя (ІІСС–20).

Усі роз ра хун ки про ве де но за до по мо ги мови про гра му ван ня R (вер -
сія 3.6.1, бібліот е ки “lavaan” і “psych”).

Ме то ди ка вимірю ван ня адап тації

У ви пад ку вимірю ван ня адап тації внутрішньо пе реміще них осіб спос -
терігається хо ро ша відповідність мо делі да ним як для од но фак тор но го, так і
для три фак тор но го рішен ня, яке було сфор мо ва но на підставі те о ре тич них
мірку вань і розвіду валь но го аналізу (див. табл. 1). Фак торні на ван та жен ня на 
відповідні інди ка то ри є зна чи ми ми й до сить ви со ки ми (див. табл. 2). Це дає
змо гу бу ду ва ти індекс адап тації для всіх інди ка торів раз ом, а та кож індек си1

для інди ка торів, які на ле жить до трьох окре мих фак торів. Сила зв’яз ку між
пер шим і дру гим фак торами ста но вить 0,64, між пер шим і третім — 0,68, між
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дру гим і третім — 0,57 (у всіх трьох ви пад ках зв’я зок є зна чи мим на рівні
0,001). Такі дос тат ньо ви сокі та близькі за си лою ко ре ляції між окре ми ми
фак то ра ми є очіку ва ни ми з огля ду на при й нят ну відповідність од но фак тор -
ної мо делі да ним.

Досліджу ю чи валідність шка ли адап тації, спос терігаємо одна ко вий зра -
зок ко ре ляцій в досліджу ваній но мо логічній ме режі для різних фак торів:
пря мий зв’я зок із соціаль ним са мо по чут тям і зво рот ний — із пси хо логічним
дис тре сом (див. табл. 3). Так, адап тація має пря мий зв’я зок із соціаль ним са -
мо по чут тям: чим ви щою є адап тація, тим ви щим є соціаль не са мо по чут тя (і
на впа ки). Зна чен ня коефіцієнта є до сить ви со ким, що підво дить до дум ки,
що адап тація, як ми її роз гля даємо, і соціаль не са мо по чут тя є до сить близь -
ки ми за своєю сут тю. Важ ли во за зна чи ти, що фак тор “Умо ви жит тя і пси хо -
логічний стан” має найбільшу силу зв’яз ку, навіть тро хи більшу, ніж індекс
адап тації, який скла дається з усіх оди над ця ти інди ка торів, тоб то цей фак -
тор є найбільш виз на чаль ним і близь ким до соціаль но го са мо по чут тя. Якщо
роз гля да ти пси хо логічний дис трес, то на прям зв’яз ку є та кож логічним: чим 
вища адап тація, тим ви щий рівень дис тре су. Фак тор “Умо ви жит тя і пси хо -
логічний стан” та кож має на й сильнішу ко ре ляцію.

За га лом ме то ди ка вимірю ван ня адап тації є до сить цілісною. Інди ка то -
ри, що на ле жать до фак то ра “Умо ви жит тя і пси хо логічний стан”, мож на
роз гля да ти як ско ро че ну версію ме то ди ки.

Таб ли ця 1

По каз ни ки фак тор ної валідності ме то дик вимірю ван ня

По каз -
ник

Іден тичність Адаптація Па сив на інклюзія Активна інклюзія

Один
фак тор

Три
 фактори

Один
фак тор

Три
 фактори

Один
фак тор

Три
 фактори

Один
фак тор:
усі інди -
ка то ри

Один
фак тор:

без інди -
ка то ра

№ 2
÷2
(DWLS) 93,9 18,4 76,8 38,9 115,0 18,2 18,6 1,5

DF 
(сту пені
сво бо ди)

27 24 44 41 14 11 9 5

÷2 / DF 3,5 0,77 1,7 0,9 8,2 1,7 2,1 0,3
p-value 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,92
RMSEA
(< 0,05) 0,11 0,00 0,06 0,00 0,19 0,06 0,07 0,00

CFI 
(> 0,95) 0,98 1,00 0,99 1,0 0,92 1,00 0,99 1,00

TLI 
(> 0,95) 0,97 1,00 0,98 1,0 0,89 0,99 0,99 1,00

Ме то ди ка вимірю ван ня іден тич ності

У ви пад ку вимірю ван ня іден тич ності внутрішньо пе реміще них осіб од -
но фак тор не рішен ня не де мо нструє не обхідної якості мо делі (див. табл. 1). 
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Іден тичність по яс нюється трьо ма фак то ра ми: гро ма дсько-те ри торіаль -
на іден тичність, ціннісно-орієнтаційна (політико-релігійна), про фесійно-
 вікова. Ці фак то ри були сфор мо вані на підставі те о ре тич них мірку вань і
розвіду валь но го аналізу (експло ра тор но го фак тор но го аналізу). 

Три фак тор на мо дель має при й нят ну відповідність да ним: ÷2 = 0,79,
CFI = 1,00, TLI = 1,00, RMSEA = 0,00, SRMR = 0,04. На ван та жен ня спос те ре -
жу ва них змінних на ла тен тну змінну є зна чи ми ми і ма ють зна чен ня від 0,6
до 0,9 (див. табл. 2). Ко жен з інди ка торів де мо нструє до сить ви со кий зв’я зок
зі своїм фак то ром, а та кож не “ви па дає” з ньо го у смис ло во му плані. Сила
зв’яз ку між пер шим і дру гим фак то ра ми ста но вить 0,66, між пер шим і
третім — 0,87, між дру гим і третім — 0,61. В усіх ви пад ках p < 0,001. 

Таб ли ця 2

Фак торні на ван та жен ня конфірма тор но го фак тор но го аналізу,
 p < 0,001

Іден тичність

Фак тор № 1: 
Те ри торіаль на іден -

тичність

Як лю ди на своєї національ ності, етнічно го по ход жен ня 0,76

Як меш ка нець / меш кан ка істо рич но го реґіону Украї ни 0,88

Як меш ка нець / меш кан ка на се ле но го пун кту (міста,
села) 0,77

Як ви хо дець з пев но го мов но-куль тур но го се ре до ви ща 0,71

Як пред став ник / пред став ни ця гру пи пе ре се ленців 0,61

Фак тор № 2: 
Політико-релігійна

іден тичність

Як лю ди на з пев ни ми політич ни ми по гля да ми 0,75

Як лю ди на з пев ним став лен ням до релігії 0,99

Фак тор № 3: 
Про фесійно-вікова

іден тичність

Як пред став ник / пред став ни ця пев ної ка те горії за й ня -
тості (робітник, сту дент, пенсіонер тощо) 0,63

Як пред став ник / пред став ни ця своєї віко вої гру пи (мо -
ло до го, се ред ньо го або стар шо го віку) 0,75

Адаптація

Фак тор № 1: 
Умо ви жит тя і 

пси хо логічний стан

Жит лові умо ви 0,69

Ме дич не об слу го ву ван ня 0,76

Хар чу ван ня 0,71

За до во лен ня куль тур них по треб, дозвілля 0,74

Не обхідна соціаль на до по мо га 0,62

Пра цев лаш ту ван ня, на вчан ня, от ри ман ня пенсії 0,64

Пси хо логічний стан 0,77

Фак тор № 2: 
Політич на і 

гро ма д ська ак тивність

Участь у ви бо рах, політич но му житті 0,66

Гро ма дська ак тивність 0,80

Фак тор № 3: 
Міжо со бистісні

 стосунки

Сто сун ки в ро дині 0,59

Відно си ни з колеґами, сусідами 0,62
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Па сив на інклюзія

Фак тор № 1: 
Дер жавні інсти туції

Міністе рство з пи тань тим ча со во оку по ва них те ри торій
та внутрішньо пе реміще них осіб 0,70

Місцеві дер жавні адміністрації 0,97

Фак тор № 2: 
Гро ма дський сек тор

Місцеві відділен ня гро ма дських організацій, що опіку -
ють ся про бле ма ми пе ре се ленців 0,84

Міжна родні бла годійні організації 0,77

Не бай дужі люди, во лон те ри 0,76

Фак тор № 3: 
Най ближ че ото чен ня

Нові зна йомі, колеґи, сусіди 0,80

Рідні та інші близькі люди 0,67

Активна інклюзія

Фак тор 
“Активна інклюзія”

Бра ти участь у ро боті гро ма дських організацій, що
опіку ють ся про бле ма ми пе ре се ленців 0,70

Здійсню ва ти кон троль діяль ності дер жав них служб,
відповідаль них за підтрим ку пе ре се ленців 0,81

Підтри му ва ти суспільну ува гу до про блем пе ре се ленців
у соціаль них ме ре жах та за со бах ма со вої інфор мації 0,64

Шу ка ти дже ре ла фіна нсу ван ня (спон сорів, ме це натів
тощо) про грам підтрим ки пе ре се ленців 0,78

Бра ти участь у ви бо рах кан ди да том (або бути чле ном
ви бор чої ко ман ди кан ди да та) з про гра мою роз в’я зан ня
на галь них про блем пе ре се ленців

0,63

Відно си ни з колеґами, сусідами 0,62

Ре зуль та ти пе ревірки ко нструк тної валідності засвідчу ють помірні
зв’яз ки з по каз ни ка ми пси хо логічно го дис тре су та соціаль но го са мо по чут тя 
(див. табл. 3). У ви пад ку соціаль но го са мо по чут тя це пря мий зв’я зок, у ви -
пад ку пси хо логічно го дис тре су — зво рот ний. Отже, чим більшою мірою лю -
ди на відчу ває себе своєю на но во му місці про жи ван ня як пред став ник /
пред став ни ця пев ної соціаль ної гру пи, тим ви щим є рівень його / її са мо по -
чут тя. І на впа ки, чим більш ви ра же ним є відчут тя себе своїм на но во му місці 
про жи ван ня, тим мен шим є пси хо логічний дис трес (і на впа ки). Така тен -
денція виг ля дає до сить логічною.

Однак слід відзна чи ти, — ото тож нен ня себе з пев ною про фесійною і
віко вою гру пою на й мен шою мірою впли ває на рівень пси хо логічно го дис -
тре су і соціаль но го са мо по чут тя. Так, коефіцієнти ко ре ляції у треть о го фак -
то ра є на й мен ши и ми. Ця скла до ва на й мен ше впли ває на рівень са мо по чут -
тя чи пси хо логічно го ста ну пе ре се лен ця, оскільки її по каз ни ки є до сить го -
мо ген ни ми. На но во му місці про жи ван ня внутрішньо пе реміщені осо би
більшою мірою відчу ва ють себе: пред став ни ком / пред став ни цею своєї
віко вої гру пи (69,0%), своєї національ ності / етнічної гру пи (69,0%), пред -
став ни ком / пред став ни цею пев ної ка те горії за й ня тості (67,0%).

Знач но мен ше вони відчу ва ють себе свої ми у якості: лю ди ни з пев ни ми
політич ни ми по гля да ми (49,0%), меш кан ця / меш кан ки пев но го на се ле но го 
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Закінчен ня табл. 2



пун кту (48,0%), пред став ни ка / пред став ниці гру пи пе ре се ленців (42,0%).
Як ба чи мо, пе ре се ленці здебільшо го ще не іден тифіку ють себе з но вим
місцем про жи ван ня і відчу ва ють пев не не прий нят тя інши ми їхніх політич -
них по глядів. Го лов ни ми дже ре ла ми іден тич ності для пе ре се ленців вис ту -
па ють ас крип тивні (вік, стать, етнічна, рас ова на лежність) та еко номічні
озна ки (ро бо та, про фесія, кла си, по са ди).

За га лом ми мо же мо го во ри ти про доцільність ви ко рис тан ня цієї ме то -
ди ки для вимірю ван ня іден тич ності ВПО за трьо ма основ ни ми озна ка ми:
гро ма дсько-те ри торіаль на, ціннісно-орієнтаційна (політико-релігійна) та
про фесійно-вікова.

Таб ли ця 3

Ре зуль та ти ко нструк тної пе ревірки ме то дик вимірю ван ня

Ме то ди ка Варіант індек су Пси хо логічний
 дистрес

Соціаль не
 самопочуття

Іден тичність

Усі інди ка то ри  –0,34**   0,37**
Фак тор № 1  –0,31**   0,33**
Фак тор № 2  –0,32**   0,36**
Фак тор № 3  –0,19**   0,22**

Адаптація

Усі інди ка то ри   –0,40***    0,63***
Фак тор № 1   –0,39***    0,66***
Фак тор № 2   –0,19***    0,27***
Фак тор № 3   –0,28***    0,35***

Па сив на
інклюзія

Усі інди ка то ри   –0,25***    0,33***
Фак тор № 1 –0,09 0,14
Фак тор № 2 –0,17*    0,25***
Фак тор № 3   –0,33***    0,37***

Активна
інклюзія

Усі інди ка то ри –0,04 –0,03 
П’ять інди ка торів (без №2) –0,02 –0,08 
Інди ка тор №2 окре мо –0,09  0,17^

*** р-value < 0,001; * p-value < 0,05; ^ р-value = 0,07.

Ме то ди ка вимірю ван ня па сив ної інклюзії

Одно фак тор не рішен ня не де мо нструє не обхідної якості мо делі. Своєю
чер гою, аль тер на тив на три фак тор на мо дель є при й нят ною за всіма по каз -
ни ка ми, окрім RMSEA (див. табл. 1). Але в остан ньо му ви пад ку по каз ник є
дуже близь ким до не обхідно го. Та ким чи ном, цілком мож на при пус ти ти
фак тор ну валідність ме то ди ки.

Вра хо ву ю чи змісто ву на пов неність фак торів, їх мож на на й ме ну ва ти
“дер жавні інсти туції”, “гро ма дський сек тор” та “на й ближ че ото чен ня” (див.
табл. 2). Ко жен з інди ка торів де мо нструє ви со кий зв’я зок зі своїм фак то ром, 
а та кож не “ви па дає” з ньо го у смис ло во му зна ченні. Сила зв’яз ку між пер -
шим і дру гим фак то ра ми ста но вить 0,60, між пер шим і третім — 0,35, між
дру гим і третім — 0,41. В усіх ви пад ках p < 0,001.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2020, 2 31

Ме то ди ки досліджен ня адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей …



Ціка ви ми є ре зуль та ти ко нструк тної валідиз ації (див. табл. 3). За га лом
рівень па сив ної інклюзії помірно по в’я за ний з по каз ни ка ми пси хо логічно го
дис тре су та соціаль но го са мо по чут тя. Вод но час у силі зв’яз ку між рівнем пси -
хо логічно го дис тре су та соціаль но го са мо по чут тя, з од но го боку, та ади тив ни -
ми зна чен ня ми окре мих фак торів — з іншо го, спос теріга ють ся значні від -
мінності. По-пер ше, між зна чен ня ми пер шо го фак то ра і кон троль ни ми змін -
ни ми вза галі нема ста тис тич но зна чи мо го зв’яз ку. По-дру ге, зна чен ня дру го -
го фак то ра де мо нстру ють силу зв’яз ку, ни жчу за за галь ну, а треть о го — вищу.
Та ким чи ном, різні час ти ни ме то ди ки вимірю ван ня па сив ної інклюзії різною
мірою вклю чені (або вза галі не вклю чені) до но мо логічної ме режі.

Урівень із за галь ни ми еле мен та ми но мо логічної ме режі у ви пад ку па -
сив ної інклюзії на окре му ува гу за слу го вує та кий па ра метр, як дис кри -
мінація1. З’я со ва но, що зв’я зок рівня дис кримінації із за галь ним рівнем па -
сив ної інклюзії дорівнює –0,47 (р < 0,001). Для пер шо го фак то ра ві дпо -
відне зна чен ня ста но вить –0,40 (р < 0,001), для дру го го воно дорівнює –0,31
(р < 0,001), для треть о го ста но вить –0,36 (р < 0,001). Ці ре зуль та ти де мо н -
стру ють до волі оче вид ний факт – рівень очіку вань на до по мо гу в но во му на -
вко лиш ньо му се ре до вищі знач ною мірою зу мов ле ний сту пе нем дис кри -
мінації в ньо му. По ка зо вою є універ сальність цьо го зв’яз ку.

На решті, са мо оцінки па сив ної інклюзії слід зіста ви ти зі справжнім
 досвідом рес пон дентів, який сто сується от ри ман ня до по мо ги з відповід -
них дже рел. У ви пад ку дер жав них інсти туцій та кий зв’я зок ста но вить 0,36
(p < 0,001), у ви пад ку гро ма дсько го сек то ру він дорівнює 0,52 (p < 0,001), у
ви пад ку на й ближ чо го ото чен ня зв’я зок до ся гає 0,57 (p < 0,001). Сила зв’яз -
ку для уза галь не но го досвіду та всіх са мо оцінок щодо па сив ної інклюзії до -
рівнює 0,51 (p < 0,001). Зно ву ж таки дещо “просідає” зв’я зок для фак то ра,
що має сто су нок до дер жав них інсти туцій.

Отже, хоча ме то ди ка вимірю ван ня па сив ної інклюзії де мо нструє при й нят -
ні ре зуль та ти фак тор ної та ко нструк тної валідиз ації (особ ли во щодо зв’яз ку з
рівнем дис кримінації), вона має окремі не доліки у ви пад ку інди ка торів, які
при зна чені для вимірю ван ня ефек тив ності дер жав них інсти туцій, коли ми
роз гля даємо за до во леність соціаль них по треб та пси хо логічний стан.

Мож ли вою при чи ною цьо го є не дос тат ня де талізація відповідної час ти -
ни інди ка торів. Як за зна чив в осо бистій бесіді ек сперт О. Іщен ко2 після
аналізу інстру мен тарію, відповідні зміни мо жуть сто су ва ти ся та ких мо -
ментів: 1) ли ши ли ся поза ува гою орга ни місце во го са мов ря ду ван ня (місце -
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1 Дис кримінацію вимірю ва ли за до по мо ги на бо ру за пи тань щодо того, чи до во ди ло ся
рес пон ден тові сти ка ти ся з дис кримінацією сто сов но себе з боку колеґ, дер жав них служ -
бовців, ро бо то давців, сусідів, орен до давців, учи телів у школі, де на вча ють ся його/її діти.
На підставі от ри ма них відповідей було роз ра хо ва но ади тив ний індекс з діапа зо ном мож -
ли вих зна чень від 6 до 30, де 6 озна чає відсутність дис кримінації, а 30 – її мак си маль ний
рівень.
2 Олек сандр Іщен ко — провідний еко номіст відділу еко номічних про блем соціаль ної
політики Інсти ту ту еко номіки про мис ло вості НАН Украї ни (до ве рес ня 2014 дис ло ку -
вав ся у До нець ку, після чого був пе реміще ний до Києва). З про бле ма ми ВПО О. Іщен ко
зна йо мий з влас но го життєвого досвіду.



вий го ло ва, місцеві ради та їхні ви кон ко ми); 2) без по се редній сто су нок до
про блем пе ре се ленців, мож ли во, навіть більший, ніж Міністе рство з пи тань
тим ча со во оку по ва них те ри торій, ма ють та кож такі дер жавні струк ту ри, як
Міністе рство соціаль ної політики Украї ни, Пенсійний фонд Украї ни, Дер -
жав на служ ба за й ня тості (хоча останні дві не одна ко во важ ливі для всіх ка -
те горій пе ре се ленців).

З огля ду на це, ми вва жаємо, що мож на роз ши ри ти пе релік інди ка торів,
до дав ши за зна чені орга ни вла ди.

Ме то ди ка вимірю ван ня ак тив ної інклюзії

Одно фак тор не рішен ня де мо нструє дуже ви со ку якість мо делі (див.
табл. 1), але лише за умо ви ви лу чен ня з неї дру го го інди ка то ра (“Пе ре ка зу -
ва ти кош ти нуж ден ним ро ди нам пе ре се ленців”). Та ким чи ном, фак тор на
валідність ме то ди ки після її не ве ли кої мо дифікації не підля гає сумніву. Усі
інди ка то ри, вклю чені до фіна льної мо делі, тісно по в’я зані з ла тен тною змін -
ною (див. табл. 2).

А от ре зуль та ти ко нструк тної валідиз ації (див. табл. 3) мож на на зва ти
цілком не за довільни ми. Так, ади тивні зна чен ня ме то ди ки ак тив ної інклюзії 
де мо нстру ють відсутність зв’яз ку з рівнем дис тре су та соціаль но го са мо по -
чут тя. Мож ли вим по яс нен ням цих ре зуль татів є те, що про по но ва на ме то -
ди ка на справді вимірює не фе но мен ак тив ної інклюзії, а пев ну осо бистісну
рису, що не по в’я за на з інши ми еле мен та ми но мо логічної мережі.

Таб ли ця 4

Зв’я зок між са мо оцінкою ак тив ної інклюзії та її дійсни ми про я ва ми

Нап ря ми са мо оцінки/ак тив ності Сила зв’яз ку

Участь у ро боті гро ма дських організацій, що опіку ють ся про бле ма ми
пе ре се ленців 0,34

Пе ре каз коштів нуж ден ним ро ди нам пе ре се ленців 0,34
Кон троль діяль ності дер жав них служб, відповідаль них за підтрим ку
пе ре се ленців 0,19

Підтрим ка суспільної ува ги до про блем пе ре се ленців у соціаль них ме -
ре жах та за со бах ма со вої інфор мації 0,30

По шук дже рел фіна нсу ван ня (спон сорів, ме це натів тощо) про грам
підтрим ки пе ре се ленців 0,37

Участь у ви бо рах кан ди да том (або чле ном ви бор чої ко ман ди кан ди да -
та) з про гра мою роз в’я зан ня на галь них про блем пе ре се ленців 0,24

Вод но час у разі зістав лен ня са мо оцінок щодо різних ас пектів ак тив ної
інклюзії та її ре аль них про явів1 (змістов но вони відповіда ють пун ктам ме-
то ди ки) відповідна сила зв’яз ку ста но вить 0,43 (p < 0,001). При цьо му різні
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на пря ми са мо оцінки/ак тив ності де мо нстру ють до сить відмінну силу зв’яз -
ку (див. табл. 4). Як вид но, у разі зістав лен ня з по ведінко ви ми про я ва ми
сила зв’яз ку є дещо ни жчою за по каз ни ки па сив ної інклюзії.

Отже, в разі ви ко рис тан ня ме то ди ки ак тив ної інклюзії ми от ри муємо
дещо су перечливі ре зуль та ти. При ви со ких по каз ни ках фак тор ної валід -
ності фіксується відсутність зв’яз ку з індивіду аль ним бла го по луч чям, а та -
кож до сить помірний зв’я зок з по ведінко ви ми про я ва ми. Таку си ту ацію
мож на по яс ни ти дво ма чин ни ка ми. Пер ший сто сується на леж ності змісту
ме то ди ки до тих тем, які спо ну ка ють рес пон ден та до соціаль но схваль них
відповідей. Дру гий по в’я за ний з тим, що ак тив на інклюзія може бути ве ли -
кою мірою зу мов ле на осо бис ти ми якос тя ми рес пон дентів. У цьо му її зна -
ченні вона може помірно за ле жа ти від си ту ації, в якій опи нив ся той чи той
індивід. З огля ду на це зміст ме то ди ки є цілком при й нят ним, але слід за пи -
ту ва ти не про го товність рес пон ден та до пев ної діяль ності, а про його справ -
жню ак тивність у відповідних сфе рах діяль ності.

Вис нов ки

У ре зуль таті ап ро бації з’я су ва ло ся, що ме то ди ки вимірю ван ня соціаль -
ної адап тації та зміни іден тич нос тей відповіда ють ви мо гам фак тор ної та
 кон структної валідності й мо жуть бути ви ко рис тані для виз на чен ня особ -
ли вос тей адап тації та іден тифікації міґрантів. Та кий са мий вис но вок мож на 
зро би ти щодо ме то ди ки виз на чен ня рівня па сив ної інклюзії. Шка ла ви -
мірю ван ня ак тив ної інклюзії не про де мо нстру ва ла ко нструк тної валідності. 
На нашу дум ку, це свідчить про не обхідність її зміни, а саме – більш пра -
виль но го фо ку су ван ня (зміщен ня ува ги рес пон ден та з са мо оцінок на дійсні
по ведінкові про я ви). Важ ли вим кро ком упро вад жен ня в соціаль ну прак ти -
ку роз роб ле них і ап ро бо ва них ме то дик має бути їх ви ко рис тан ня в моніто -
ринґових і па нель них досліджен нях ди наміки сприй нят тя різни ми ка те -
горіями міґрантів сво го соціаль но го ста но ви ща за но вих життєвих об ста -
вин. 
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Ме то ди ка вимірю ван ня адап тації

Наскільки зміни ли ся, якщо порівня ти з періодом без по се ред ньо до
 переселення, пе релічені ни жче умо ви та об ста ви ни Ва шо го жит тя...?

ДАЙТЕ ОДНУ ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ

Код Умо ви та
 обставини

1 — 
істот но

погірши ли -
ся

2 — 
дещо

погірши ли -
ся

3 — 
важ ко 

ска за ти,
по кра щи ли -

ся чи ні

4 — 
дещо по кра -

щи ли ся

5 — 
істот но по -
кра щи ли ся

А1 Жит лові умо ви 1 2 3 4 5

А2
Ме дич не об слу -
го ву ван ня 1 2 3 4 5

А3 Хар чу ван ня 1 2 3 4 5

А4
За до во лен ня
куль тур них по -
треб, дозвілля

1 2 3 4 5

А5
Не обхідна
соціаль на до по -
мо га

1 2 3 4 5

А6
Участь у ви бо -
рах, політич но -
му житті

1 2 3 4 5

А7
Гро ма дська ак -
тивність 1 2 3 4 5

А8
Сто сун ки в ро -
дині 1 2 3 4 5

А9
Сто сун ки з
колеґами,
сусідами

1 2 3 4 5

А10

Пра цев лаш ту -
ван ня, на вчан ня, 
от ри ман ня
пенсії

1 2 3 4 5

А11
Пси хо логічний
стан 1 2 3 4 5
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ДОДАТОК 2

Ме то ди ка вимірю ван ня зміни іден тич нос тей

Наскільки своїм / своєю чи чу жим / чу жою Ви відчу ваєте себе на но во му
місці про жи ван ня як пред став ник / пред став ни ця пе реліче них ни жче

соціаль них груп...? ДАЙТЕ ОДНУ ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ

Код Іден тич ності
1 — 

чу жим /
чу жою

2 — 
рад ше чу -
жим / чу -
жою, ніж

своїм /
своєю

3 — 
важ ко ска -
за ти, своїм
/ своєю чи
чу жим /
чу жою

4 — 
рад ше
своїм /

своєю, ніж
чу жим /
чу жою

5 — 
своїм /
своєю

І1
Як лю ди на своєї
національ ності,
етнічної гру пи

1 2 3 4 5

І2

Як меш ка нець /
меш кан ка істо рич -
но го реґіону Украї -
ни

1 2 3 4 5

І3

Як меш ка нець /
меш кан ка на се ле -
но го пун кту (міста,
села)

1 2 3 4 5

І4

Як пред став ник /
пред став ни ця пев -
ної ка те горії за й ня -
тості (робітник,
сту дент, пенсіо нер
тощо)

1 2 3 4 5

І5

Як пред став ник /
пред став ни ця своєї
віко вої гру пи (мо -
ло до го, се ред ньо го
або стар шо го віку)

1 2 3 4 5

І6
Як лю ди на з пев ни -
ми політич ни ми по -
гля да ми

1 2 3 4 5

І7
Як лю ди на з пев -
ним став лен ням до
релігії

1 2 3 4 5

І8
Як ви хо дець з пев -
но го мов но-куль -
тур но го се ре до ви ща

1 2 3 4 5

І9
Як пред став ник /
пред став ни ця гру пи 
пе ре се ленців

1 2 3 4 5
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ДОДАТОК 3

Ме то ди ка вимірю ван ня па сив ної інклюзії

Вра хо ву ю чи Ваш осо бис тий досвід, оцініть, будь лас ка, наскільки Ви як
пе ре се ле нець / пе ре се лен ка мо же те роз ра хо ву ва ти на не обхідну для Вас
підтрим ку з боку...? ДАЙТЕ ОДНУ ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ

Код Суб’єкти  допомоги

1 — 
не можу

роз ра хо ву -
ва ти

2 — 
рад ше не

можу

3 — 
важ ко ска -
за ти, можу

чи ні

4 — 
рад ше
можу

5 — 
можу роз -

ра хо ву ва ти 
на не обхід -

ну під -
трим ку

ПІ1

Міністе рства з
пи тань тим ча со -
во оку по ва них
те ри торій та
внут рішньо пе -
реміще них осіб 

1 2 3 4 5

ПІ2
Місце вих дер -
жав них адмініст -
рацій

1 2 3 4 5

ПІ3

Місце вих від дi -
лень гро ма д -
ських організа -
цій, що опіку -
ють ся про бле ма -
ми пе ре се ленців

1 2 3 4 5

ПІ4
Міжна род них
бла годійних
організацій

1 2 3 4 5

ПІ5
Не бай ду жих лю -
дей, во лон терів 1 2 3 4 5

ПІ6
Но вих зна йо мих, 
колеґ, сусідів 1 2 3 4 5

ПІ7
Рідних та інших
близь ких лю дей 1 2 3 4 5
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ДОДАТОК 4

Ме то ди ка вимірю ван ня ак тив ної інклюзії

Вра хо ву ю чи Ваші ре альні мож ли вості, оцініть, будь лас ка, наскільки Ви 
як пе ре се ле нець / пе ре се лен ка го тові до пе реліче них ни жче дій?

ДАЙТЕ ОДНУ ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ

Код Різно ви ди дій 1 — не го -
то вий(-а)

2 — рад ше
не го то -
вий(-а)

3 — важ ко
ска за ти,

го то -
вий(-а) чи

ні

4 — рад ше
го то -

вий(-а)

5 — го то -
вий(-а)

АІ1

Бра ти участь у ро -
боті гро ма дських
організацій, що
опіку ють ся про -
бле ма ми пе ре се -
ленців

1 2 3 4 5

АІ2

Пе ре ка зу ва ти
 кошти нуж ден ним
ро ди нам пе ре се -
лен ців

1 2 3 4 5

АІ3

Здійсню ва ти кон -
троль діяль ності
дер жав них служб,
відповідаль них за
підтрим ку пе ре се -
ленців

1 2 3 4 5

АІ4

Підтри му ва ти
суспільну ува гу до 
про блем пе ре се -
ленців у соціаль -
них ме ре жах та
 засобах ма со вої
інфор мації

1 2 3 4 5

АІ5

Шу ка ти дже ре ла
фіна нсу ван ня
(спон сорів, ме це -
натів тощо) про -
грам підтрим ки
 переселенців

1 2 3 4 5

АІ6

Бра ти участь у ви -
бо рах як кан ди дат
(або член ви бор -
чої ко ман ди кан -
ди да та) з про гра -
мою роз в’я зан ня
на галь них про -
блем пе ре се ленців

1 2 3 4 5
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ЄВГЕН ГОЛОВАХА, СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, ОКСАНА ЖУЛЕНЬОВА,
ТЕТЯНА ЛЮБИВА

Ме то ди ки досліджен ня адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей
за умов ма со вих міґрацій: роз роб лен ня та ап ро бація

Ме тою досліджен ня, ре зуль та ти яко го віддзер ка ле но у статті, є роз роб лен ня та ап ро -
бація інстру мен тарію соціологічно го досліджен ня про цесів адап тації, інклюзії та зміни
іден тич нос тей за умов ма со вих міґрацій, а та кож з’я су ван ня в пілот но му дослідженні
мож ли вості за сто су ван ня роз роб ле них ме то дик. Для піло та жу ме то дик цільо ву гру пу
було виз на че но як су купність внутрішньо пе реміще них осіб (ВПО), утво ре ну у зв’яз ку з
воєнни ми подіями, які відбу ва ють ся на Дон басі. Онлайн-ан ке та у про грам но му за без пе -
ченні Lime Survey вклю ча ла бло ки за пи тань про іден тичність, інклюзію, адап тацію, со -
ціаль не са мо по чут тя, пси хо логічний дис трес, а та кож низ ку фак то логічних і соціаль -
но-де мог рафічних за пи тань. Фак тор ну валідність пе ревірено за до по мо ги конфірма тор -
но го фак тор но го аналізу з ви ко рис тан ням ме то ду діаго наль но зва же них на й мен ших квад -
ратів (DWLS). Сто сов но ко нструк тної валідиз ації ви ко рис та но індекс пси хо логічно го
дис тре су SCL-9-NR та Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя (ІІСС-20). У ре -
зуль таті ап ро бації з’я со ва но, що ме то ди ки вимірю ван ня соціаль ної адап тації та зміни
іден тич нос тей відповіда ють ви мо гам фак тор ної та ко нструк тної валідності й мо жуть
бути за сто со вані для виз на чен ня особ ли вос тей адап тації та іден тифікації міґрантів. Та -
кий са мий вис но вок зроб ле но щодо ме то ди ки виз на чен ня рівня па сив ної інклюзії. Шка ла
вимірю ван ня ак тив ної інклюзії не ви я ви ла ознак ко нструк тної валідності, що озна чає не -
обхідність її при нци по во го до оп ра цю ван ня за ре зуль та та ми ап ро бації.

Клю чові сло ва: міґрація, адап тація, інклюзія, іден тичність, дис трес, соціаль не са мо по -
чут тя, опи ту ван ня, вимірю ван ня, шка ла, валідність

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА, СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ, ОКСАНА ЖУЛЕНЕВА,
ТАТЬЯНА ЛЮБИВАЯ

Ме то ди ки ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и сме ны
иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых миг ра ций: раз ра бот ка и
ап ро ба ция

Целью ис сле до ва ния, ре зуль та ты ко то ро го от ра же ны в статье, яв ля ет ся раз ра бот ка и
ап ро ба ция инстру мен та рия со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния про цес сов адап та ции, ин -
клю зии и из ме не ния иден тич нос ти в усло ви ях мас со вых миг ра ций, а так же вы яс не ние в
пи лот ном ис сле до ва нии воз мож нос ти при ме не ния раз ра бо тан ных ме то дик. Для пи ло та -
жа ме то дик це ле вая груп па была опре де ле на как со во куп ность внут рен не пе ре ме щен ных
лиц (ВПЛ), ко то рая об ра зо ва лась в свя зи с во ен ны ми со бы ти я ми, про ис хо дя щи ми на Дон -
бас се. Анкета в про грам мном об ес пе че нии Lime Survey вклю ча ла бло ки воп ро сов об иден -
тич нос ти, ин клю зии, адап та ции, со ци аль ном са мо чу вствии, пси хо ло ги чес ком дис трес се,
а так же ряд фак то ло ги чес ких и со ци аль но-де мог ра фи чес ких воп ро сов. Фак тор ная ва лид -
ность про ве ре на с по мощью кон фир ма тор но го фак тор но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем ме -
то да ди а го наль но взве шен ных на и мень ших квад ра тов (DWLS). Для ко нструк тной ва ли -
ди за ции ис поль зо ва ны ин декс пси хо ло ги чес ко го дис трес са SCL-9-NR и Интег раль ный ин -
декс со ци аль но го са мо чу вствия (ИИСС-20). В ре зуль та те ап ро ба ции вы яс ни лось, что ме -
то ди ки из ме ре ния со ци аль ной адап та ции и из ме не ния иден тич нос тей со от ве тству ют
тре бо ва ни ям фак тор ной и ко нструк тной ва лид нос ти и мо гут быть ис поль зо ва ны для
опре де ле ния осо бен нос тей адап та ции и иден ти фи ка ции миг ран тов. Та кой же вы вод был
сде лан по ме то ди ке опре де ле ния уров ня пас сив ной ин клю зии. Шка ла из ме ре ния ак тив ной
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ин клю зии не по ка за ла при зна ков ко нструк тной ва лид нос ти, что озна ча ет не об хо ди -
мость ее при нци пи аль ной пе ре ра бот ки по ре зуль та там ап ро ба ции.

Клю че вые сло ва: миг ра ция, адап та ция, ин клю зия, иден тич ность, дис тресс, со ци аль ное
са мо чу вствие, опрос, из ме ре ние, шка ла, ва лид ность

YEVHEN GOLOVAKHA, SERHII DEMBITSKYI, OKSANA ZHULENIOVA,
TETIANA LIUBYVA
Methods for studying adaptation, inclusion and change of identities
under conditions of mass migration: development and approbation
The purpose of this article is to present contributions to the development and testing of sociological
tools to study processes of adaptation, inclusion and identities change during periods of large-
 scale migration triggered by armed conflict. The contribution also implies identifying in the pilot
survey opportunities and limitations of these tools. Theories explaining adaptation, social in -
clusion and identities change were validated in previous works by Nataliia Panina, Yevhen
Golovakha and Kateryna Ivaschenko. Internally displaced persons (IDPs) as a group resulting
from the combat in Donbas were the target group of the pilot survey. The survey was implemented
online and contained sets of questions on identity, social inclusion, adaptation (and problems
related to it), social well-being and psychological distress. To verify whether the respondent
belongs to the target group some factual and sociodemographic questions were also included. Data 
were collected using Lime survey web application. The majority of survey forms were submitted via 
Facebook or via website of Ukrainian Association of Displaced Persons. Factor validity was tested
using confirmatory factor analysis based on Diagonally Weighted Least Squares method. For
construct validation, the Index of Psychological Distress SCL-9-NR and the Integral Index of
Social Well-Being (IISW-20) were used. As a result of testing, it was confirmed that measurement
methodologies of social adaptation and identity change satisfy the requirements of factor and
construct validity, and thus could be used to study specifics of adaptation and identification of
migrants. The same conclusion was made regarding the methodology of passive inclusion. Scale of
active inclusion has not shown evidence for construct validity which means that it should be
substantially changed basing on the results of the pilot survey.

Keywords: migration, adaptation, inclusion, identity, distress, social well-being, survey,
measure ments, scale, validity
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