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Постановка проблеми. Можливі зв’язки між 
макросоціальними структурами та особистістю 
переважно вивчаються у відносно стабільних 
суспільствах, що актуалізує необхідність відпо-
відного аналізу для суспільств, які перебувають 
у процесі багатовимірних трансформацій. Від-

повідно, рамки дослідницької проблеми, вирі-
шенню якої присвячено цю статтю, визначають-
ся тим, що у межах вітчизняного соціологіч - 
ного дискурсу немає досліджень лонгітюдного 
аспекту відношення між соціальною адаптова-
ністю особистості та стратифікаційним виміром  
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соціальної структури за умов початкового пері-
оду радикальних соціальних змін в Україні. 
Тобто є невідповідність між рівнем теоретич-
ного та емпіричного знання щодо процесів 
структурації макросоціальних вимірів суспіль-
ства у зв’язку з агентністю дієвців як мікросо-
ціальним аспектом суспільного буття. На рівні 
західного соціологічного дискурсу, за висно-
вками Р. Істерліна, дотепер суттєво недостатнім 
є рівень вивченості відношення між суб’єк-
тивним благополуччям / задоволеністю життям 
та його об’єктивними чинниками (соціоеконо-
мічного характеру) в перше десятиліття пере-
ходу від соціалізму до капіталізму в країнах 
Східної Європи (зокрема в плані освітніх і ген-
дерних відмінностей між чоловіками та жінка-
ми) [10, c. 131–132].

Якщо розглядати контекст соціальних проце-
сів із погляду діяльнісно-активістського підхо-
ду 1, діяльнісної концепції розуміння сутності 
особистості, то можна припустити, що саме за 
умов постсоціалістичних трансформацій, через 
розширення можливостей/варіантів життєвих 
практик, люди могли суттєво змінювати у тому 
числі й свою позицію у соціально-економічній 
стратифікаційній структурі. З іншого боку, на 
початковій стадії соціальних трансформацій в 
Україні соціально-стратифікаційні позиції еко-
номічно активних чоловіків та жінок були доволі 
стабільними в часі [3, c. 45–46]. Я припускаю, 
що перебування людей у вищих соціально-стра-
тифікаційних позиціях впливає на те, якими є 
їхні можливості задовольняти виникаючі потре-
би, що виражається у відповідному рівні соці-
альної адаптованості, і також досягнутий рівень 
соціальної адаптованості може впливати на со-
ціальний статус людини таким чином, що це 
призводить до досягнення певних вищих пози-
цій у соціально-економічній стратифікації.

Відповідно, мета і завдання цієї праці – ана-
ліз, у лонгітюдному вимірі, того, якою мірою 
у зайнятого міського населення стратифікаційні 
позиції залежали від впливу соціальної адапто-
ваності особистості на ранньому етапі ради-
кальних соціальних змін (1992/3–1996 рр.) в 
Україні.

Емпірична база роботи – дані двоетапного 
лонгітюдного дослідження за міжнародним про-
ектом «Соціальні структури і особистість за 
умов радикальних соціальних змін», здійсненого 
в Україні Київським міжнародним інститутом 

1 У рамках заснованої К. Марксом традиції розглядати лю-
дину і суспільство у діалектичній взаємодії, у сучасній соціо-
логії цей підхід включає також концептуальні варіації на тему 
взаємодії структури та суб’єктів соціальної активності у версіях 
Дж. Александера, М. Арчер, П. Бурдьє, Е. Гідденса, П. Штомп-
ки, Р. Коллінза, А. Турена та інших. Детальніше щодо потенціа-
лу застосування вказаного підходу у вивченні постсоціалістич-
них суспільств див. у [9, c. 52–54].

соціології у 1992/3 і 1996 рр. Вибірка репрезен-
тативна для міського зайнятого населення Ук-
раїни (847 осіб). Метод збору інформації – осо-
бисте (face-to-face) інтерв’ю.

Вимірювання стратифікаційної структури 
і соціальної адаптованості особистості. Соціаль-
но-стратифікаційна позиція, слідом за М. Коном 
і співавторами, розглядається як єдиний кон ти-
нуальний вимір, утворений коваріацією трьох 
індикаторів першого порядку – рівня освіти, про-
фесійного статусу та доходу 2. Відповідний ін-
декс соціально-стратифікаційної позиції (далі – 
ССП) розраховується методом експлораторного 
факторного аналізу 3. Рівень соціальної адап-
тованості особистості розглядається як наявний 
рівень задоволення людиною своїх потреб, що 
передбачає урахування як гомеостатичного, так 
і гомеоретичного процесів взаємодії особистості 
з її соціальним середовищем 4. Індекс соціальної 
адаптованості особистості (далі – САО) побудо-
вано методом експлораторного факторного ана-
лізу на основі трьох валідних за самооцінним 
критерієм елементних індикаторів, що відобра-
жають задоволеність життям у цілому, задово-
леність ступенем упевненості у майбутньому та 
задоволеність можливостями впливати на обста-
вини свого життя 5.

Наявність лонгітюдних даних дає можливість 
дослідити зумовленість віддалених у часі та од-
ночасних впливів між вихідними та набутими 
станами стратифікаційної позиції і особистісної 
соціальної адаптованості. Здійснюваний аналіз 
також враховує можливі впливи на досліджува-
не відношення між ССП та САО з боку інших 
попередніх умов життя (відповідно, статистично 
контролюється вплив таких соціальних показни-
ків: урбанізованість місця проживання до на-
стання 17 років, регіон проживання, національ-
ність, вік, сімейний статус, наявність дітей віком 

2 У дослідженнях М. Кона і колег уперше верифіковано ва-
лідність визначення соціально-стратифікаційної позиції за 
трьома вимірами – освітою, професійним статусом і доходом – 
для українського суспільства за умов радикальних суспільних 
перетворень. Див.: [1; 2].

3  Вимірювальна модель індексу позиції у стратифікаційній 
структурі показана у [8, c. 34].

4 Детальніше бачення концептуалізації рівня соціальної 
адаптованості особистості викладено у [6].

5 За відповідями на запитання: «Скажiть, будь ласка, а якою 
мiрою Вас задовольняє те, як складається Ваше життя в ціло-
му?», «Якою мiрою Вас задовольняє ступiнь упевненостi в за-
втрашньому днi?», «Якою мiрою Вас задовольняє існуюча мож-
ливість впливати на те, що відбувається з Вами?». Дані отрима-
ні за шкалою, розробленою В. Хмельком: за 5 градаціями 
ступеня задоволеності (1 – зовсім не задовольняє; 2 – більше не 
задовольняє, ніж задовольняє; 3 – наскільки задовольняє, на-
стільки ж не задовольняє; 4 – більше задовольняє, ніж не задо-
вольняє; 5 – цілком задовольняє) і альтернативними варіантами 
відповідей-фільтрів («Для мене це не має значення» і «Важко 
сказати»). Детальніше про цю шкалу див. у [5, c. 128–129].

Обґрунтування підходу до операціоналізації соціальної 
адаптованості особистості та відповідну вимірювальну модель 
представлено у [7; 8, c. 34].
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до 18 років, належність до віруючих) 1. Розра-
хунки здійснено із використанням загальних лі-
нійних моделей (General Linear Model) 2.

Виклад основного матеріалу дослідження 
та обговорення результатів. Взаємний зв’язок 
стратифікації та адаптованості може відбуватись 
одночасно (але не обов’язково миттєво) або по-
ступово з часом. Відповідно, було оцінено кау-
зальні моделі, що включали, по-перше, можли-
вість одночасного впливу САО та віддалених 
у часі вихідних САО і ССП (а також інших ви-
хідних соціальних характеристик) на стратифі-
каційні позиції у 1996 році; по-друге, можливість 
впливу на досягнуті ССП з боку віддалених у ча-
сі вихідних САО та ССП, а також змін у рівні 

1 Вік фіксувався у роках за відповідями на запитання 
«Скільки років Вам уже виповнилося?». Оцінка урбанізованос-
ті місця проживання до 16 років – за відповідями на запитання 
«Де пройшла бiльша частина Вашого життя до 16 рокiв – у мiстi, 
селищi мiського типу або в селi?» за варіантами: 1 – у селі; 
2 – у селищі; 3 – у місті; запитання-фільтр «важко сказати». Ре-
гіон проживання виділявся за класифікацією КМІСу: 1 – За- 
хідний (Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Закарпатська і Чернівецька області); 2 – За-
хідно-Центральний (Хмельницька, Житомирська, Вінницька, 
Кіро  воградська, Черкаська, Київська області, м. Київ); 3 – 
Східно-Центральний (Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, 
Чернігівська області); 4 – Південний (Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька області, Кримська АР); 5 – Східний 
(Харківська, Донецька, Луганська області). Змінна «національ-
ність» у цьому масиві фіксує етно-національну належність за 
такими номінаціями: 1 – українська; 2 – руська; 3 – і українська 
і руська; 4 – інша національність. Ця ознака не дає можли- 
вості враховувати усі можливі варіанти множинності етно-на-
ціональних самоідентифікацій, але, тим не менше, в першому 
наближенні дозволяє диференціювати принаймні респондентів 
із подвійною та одиничною етно-національною самоідентифі-
кацією. Сімейний стан визначено за відповідями на запитан- 
ня «Яке Ваше сiмейне становище?» (1 – одружений (на); 2 – 
офiцiйно неодружений (на), але живемо як сiм’я; 3 – не-
одружений (на), але був (-ла) одруженим (ною); 4 – вдiвець 
(вдова); 5 – нiколи не був одружений (на); фільтри: ВС/НВ). 
Оцінка релігійності або атеїстичності здійснювалась у 1992/3 
роках за відповідями на запитання «Чи вважаєте Ви себе атеїс-
том, релiгiйною людиною або ж – не релiгiйною людиною, але 
й не атеїстом?» (з кодами відповідей: 1 – атеїстом; 2 – не 
релiгiйною людиною, але й не атеїстом; 3 – релiгiйною люди-
ною; фільтр – НВ); у 1996 році – «Чи вважаєте Ви себе вiруючою 
людиною?» (1 – ні; 2 – важко сказати; 3 – так; фільтр – НВ). На-
явність дітей молодших 18 років фіксувалась за відповіддю на 
запитання «Чи є у Вас дiти вiком вiд 3-х до 17 рокiв (не старшi 
18 рокiв), котрi живуть разом з Вами?» (1 – так; 2 – ні). Гендерна 
перспектива здійснюваного аналізу є наскрізною у цій роботі: 
усі обчислення здійснюються як двогрупові – окремо для чо-
ловіків та окремо для жінок.

2 Відношення параметрів кореляційного зв’язку в часі між 
САО та ССП відповідає нерівності r2 < η2 < 1, що вказує на його 
нелінійність. Виконана для кожної парної залежності оцінка 
(curve estimation) її відповідності порівняно простим представ-
леним у SPSS нелінійним функціям не виявила на всьому діа-
пазоні даних оптимальнішого варіанта апроксимації, ніж ліній-
на. Аналіз відповідних графіків кореляційних полів і побудова-
них методом loess траєкторій нелінійних залежностей показав, 
що це пояснюється (подібно ситуації на крос-секційному рівні) 
суттєвою розкиданістю даних щодо центральної тенденції на 
всьому діапазоні даних у цілому. Викладений аналіз не включає 
розгляд варіантів кусочно-лінійної апроксимації діахронічних 
відношень між стратифікацією і адаптованістю (це вимагає 
окремого дослідження) і, як у випадку крос-секційного аналізу, 
із необхідністю спирається на лінеарізовані оцінки, отримані 
для всього діапазону даних у цілому.

САО (з урахуванням інших вихідних соціальних 
характеристик).

Модель залежності досягнутої у 1996 році 
стратифікаційної позиції від вихідних САО та 
ССП і в жінок і в чоловіків представлена у та-
блиці 1. У 1996 р. позиція у стратифікаційній 
структурі економічно активного населення, не-
залежно від впливу вихідних станів САО (і неза-
лежно від сукупного впливу інших соціальних 
характеристик), прямо і дуже суттєво залежала 
від стану стратифікаційної позиції, набутої «на 
старті» реформ у 1992/3 рр. (р < 0,01): дисперсія 
ССП у 1996 р. на 61 % у чоловіків і на 66 %  
у жінок зумовлювалась тими ССП, які вони ма-
ли у 1992/3 рр. (див. таблицю 1). Зафіксований 
зв’язок між стратифікаційними позиціями, оче-
видно, пояснюється стабільністю стратифікацій-
ної позиції в часі (переважно за рахунок стабіль-
ності освіти і професійного статусу) [4, c. 429]. 
Зважаючи на отримані раніше результати крос-
секційного аналізу [8], означимо для майбутньо-
го аналізу припущення про те, що вихідні САО 
можуть впливати на стратифікаційну позицію 
принаймні у частці доходу, оскільки дохід міг 
синхронно змінюватись у зв’язку з САО; і також 
відповідні відношення можуть бути неоднакови-
ми у різних частинах стратифікаційного діапазо-
ну. Коректне дослідження цього питання на рівні 
лонгітюдного аналізу потребує окремого аналі- 
зу та обговорення, що виходить за межі завдань 
цієї роботи. Вихідний рівень адаптованості, як 
випливає з розглянутих моделей, на віддалену 
в часі стратифікаційну позицію і у жінок і в чо-
ловіків (незалежно від впливу вихідних ССП та 
інших соціальних показників) статистично зна-
чуще не впливав 3.

Те, що залежність соціально-стратифікацій-
них позицій 1996 року від соціальної адаптова-
ності того ж року у чоловіків є надзвичайно ма-
лою і статистично незначущою, може свідчити 
на користь того, що у чоловіків за радикальних со-
ціальних змін можна поставити під сумнів вплив 
соціальної адаптованості на динаміку стратифі-
каційних позицій (принаймні, цей вплив не став 
помітним за досліджені 3–3,5 року). Іншими 
словами, у чоловіків вихідний і досягнутий рівні 
САО, тобто стани збалансованості потреб/дома-
гань, реалізованості потенціалу та здатності до 
опанування умовами життя, фактично, ані пере-

3 Як показав відповідний аналіз даних, вплив вихідного 
рівня адаптованості на рівень досягнутої ССП виявляється ста-
тистично значущим тільки у разі, якщо у відповідну модель не 
включається вплив вихідної стратифікаційної позиції, що свід-
чить про зумовленість зв’язків між вихідним і досягнутим рів-
нем САО впливом стартових ССП, а не впливом інших соціаль-
них умов. Цей висновок підтверджується і тим, що статистично 
незначущий і дуже малий вплив вихідних САО в разі контролю-
вання тільки вихідних ССП залишається так само незначущим 
і незмінним у малій величині і за додаткового контролювання 
окремішнього та сукупного впливу соціальних характеристик.
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шкоджали, ані сприяли тому, наскільки вищих 
або нижчих позицій у стратифікаційній структу-
рі вони набули.

У жінок, на відміну від чоловіків, досягнута 
стратифікаційна позиція зумовлена не тільки 
своїм вихідним станом, а й невеликим, проте 
статистично значущим (р < 0,01) прямим впли-
вом з боку досягнутого рівня САО (дисперсія 
ССП у 1996 р. на 6 % пояснюється одночасним 
впливом САО, незалежно від впливу вихідних 
станів ССП, САО та інших соціоструктурних/
демографічних характеристик). Таким чином, за 
всіх розглянутих умов, у середньому вищі пози-
ції у стратифікаційній структурі в 1996 р. мали ті 
жінки, які досягли дещо вищого поточного рівня 
САО (тобто задоволеності потреб/домагань) і 
мали помітно вищі ССП на найбільш ранньому 
етапі пострадянських трансформацій.

Лонгітюдні дані дають змогу оцінити зру-
шення у станах позиції у стратифікаційній струк-
турі та станах соціальної адаптованості на інди-
відуальному рівні (за спеціально обчисленими). 
Для відповідного аналізу зумовленості сформо-
ваної за декілька років трансформацій стратифі-
кації та соціальної адаптованості не тільки їхні-
ми вихідними станами, а і змінами цих станів у 
часі, були розраховані відповідні показники змі-
ни соціальної адаптованості особистості та 
соціально-стратифікаційної позиції. Отже, роз-
глянемо, якою мірою зміни у стратифікаційній 

позиції залежали від змін у соціальній адаптова-
ності особистості та її початкового стану.

Обумовленість змін ССП включеними до 
аналізу чинниками була неоднаковою у чолові-
ків та жінок (див. таблицю 2). Зауважимо, що 
статистичне контролювання інших соціальних 
показників (урбанізованість місця зростання, 
регіон проживання, національність, вік, сімей-
ний статус, наявність дітей молодших 18 років, 
належність до віруючих) картину практично не 
змінює: зафіксовані залежності змін стратифіка-
ційної позиції від початкових рівнів ССП і САО,  
а також від змін САО, не є відбиттям відміннос-
тей у впливах контрольованих соціальних харак-
теристик чоловіків і жінок, а мають самостійне 
значення у тих випадках, коли вони є статистич-
но значущі принаймні на рівні р ≤ 0,05.

У чоловіків зміни ССП деякою мірою зале-
жали тільки від вихідної стратифікації: чим вона 
була нижча, тим у середньому дещо вищими бу-
ли її зміни (р < 0,01). У жінок зміни ССП також 
деякою мірою визначались негативно – початко-
вою стратифікацією (р < 0,05), але ще і позитив-
но й помітно суттєвіше – змінами рівня адапто-
ваності (р < 0,01). Тобто, на відміну від чолові-
ків, у жінок підвищення стратифікаційної позиції 
деякою мірою визначалось також і зрушеннями 
здатності задовольняти свої потреби або редук-
цію можливостей задоволення своїх потреб до 
прийнятного рівня. Ступінь задоволеності по-

Таблиця 1. Обумовленість досягнутої стратифікаційної позиції вихідними станами стратифікаційної позиції і со-
ціальної адаптованості та одночасним станом соціальної адаптованості: узагальнена лінійна модель

Залежна змінна

Стратифікаційна позиція, 1996

Незалежні змінні
R2

 (Adj. R2)
Стратифікаційна 

позиція, 1992/3
Соціальна 

адаптованість, 1992/3
Соціальна 

адаптованість, 1996
В Part.ŋ2 В Part.ŋ2 В Part.ŋ2

Модель 1: початкові 
значення коефіцієнтів

Ч 0,78** 0,65**  0,05 0,01 0,04 0,01 0,68 (0,67)
Ж 0,80** 0,69** -0,04 0,01 0,12** 0,05** 0,71 (0,70)

Модель 2: за сукупного
контролю соціальних ознака

Ч 0,75** 0,61**  0,06 0,01 0,05 0,01 0,70 (0,64)
Ж 0,81** 0,66** -0,04 0,01 0,12** 0,06** 0,73 (0,69)

Примітка: **р < 0,01; *р < 0,05; Part.ŋ2 – квадрат часткового кореляційного відношення; а – урбанізованість осно-
вного місця проживання до настання 17 років, регіон проживання, національність, вік, сімейний статус, наявність 
дітей віком до 18 років, належність до віруючих. 

Таблиця 2. Обумовленість змін стратифікаційної позиції вихідними станами стратифікаційної позиції і соціаль-
ної адаптованості та змінами соціальної адаптованості: узагальнена лінійна модель

Залежна змінна

Зміни стратифікаційної позиції

Незалежні змінні
R2

 (Adj. R2)
Стратифікаційна 

позиція, 1992/3
Соціальна 

адаптованість, 1992/3
Зміни соціальної 

адаптованості
В Part.ŋ2 В Part.ŋ2 В Part.ŋ2

Модель 1: початкові 
значення коефіцієнтів

Ч -0,06** 0,09** 0,03 0,02  0,08 0,02 0,09 (0,08)
Ж -0,05** 0,07** 0,03 0,02  0,12** 0,05** 0,11 (0,10)

Модель 2: за сукупного
контролю соціальних ознака

Ч -0,07** 0,10**  0,03 0,02  0,07 0,02 0,21 (0,07)
Ж  -0,04*  0,01* 0,02 0,02  0,12** 0,04** 0,20 (0,07)

Примітка: **р < 0,01; *р < 0,05; а – урбанізованість основного місця проживання до настання 17 років, регіон 
проживання, національність, вік, сімейний статус, наявність дітей віком до 18 років, належність до віруючих.
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треб свідчить про рівень опанування людиною 
середовищем свого життя, уміння зіставляти 
свої можливості із своїми життєвими ресурсами 
в той чи той оптимальний для цієї людини спо-
сіб. Таким чином, для жінок більша здатність 
покращити співвідношення можливостей задо-
волення своїх потреб і витрат на це своїх життє-
вих ресурсів певною мірою сприяла підвищен-
ню позиції у стратифікаційній структурі.

Факт стабільності соціально-стратифікацій-
них позицій зайнятого міського населення за 
умов радикальних змін, доведений дослідження-
ми М. Кона і його колег, а також проаналізовані 
вище впливи на стратифікаційні позиції з боку 
вихідних рівнів цих позицій і соціальної адапто-
ваності та одночасної соціальної адаптованості, 
дають підстави припускати, що під час ради-
кальних трансформацій досягнуті за роки змін 
соціально-стратифікаційні позиції людей не 
тільки помітно залежать від своїх вихідних ста-
нів, а й зазнають із часом впливу соціальної 
адаптованості особистості та змін у її рівні. Що-
би перевірити ці припущення, ми розрахували 
часткові коефіцієнти множинної регресії ССП у 
1996 році за станами ССП та САО у 1992/3 рр. та 
змінами рівнів САО, в тому числі з урахуванням 
можливих впливів інших соціальних умов (див. 
таблицю 3).

Як і очікувалось, ССП, на яких працююче 
міське населення опинилось у 1996 р., дуже зна-
чною мірою виявились залежними від своїх ста-
нів 1992/3 рр. Вплив вихідної САО на ССП у 
1996 р., всупереч висунутим припущенням, був 
дуже малий і статистично незначущий. Та ціка-
вішими виявляються відмінності впливу на ССП 
у 1996 р. з боку змін у САО у чоловіків та жінок. 
У чоловіків зміни САО впливали на ССП у 
1996 р. надзвичайно мало і статистично незна-
чуще. Тоді як у жінок вони впливали на ССП 
у 1996 р. порівняно помітно і значуще на рівні 
р < 0,01. Таким чином, отримані дані дають під-
стави стверджувати, що, на відміну від чолові-

ків, за умов радикальних соціальних змін ССП 
жінок значуще зумовлювались динамікою їхньої 
особистісної соціальної адаптованості.

Висновки

У лонгітюдному вимірі відношення між рів-
нем соціальної адаптованості особистості та по-
зицією у соціально-стратифікаційній структурі 
у міського зайнятого населення мають такий ха-
рактер.

Стан стратифікаційної позиції, досягнутий 
у 1996 році, залежав: у чоловіків – тільки від ви-
хідних станів стратифікаційної позиції у 
1992/3 рр., прямо та дуже великою мірою; у жі-
нок – від вихідного стану стратифікаційної по-
зиції (і дуже суттєво) і від одночасного стану 
адаптованості. Окрім того, для жінок було зафік-
совано залежність досягнутої у 1996 році стра-
тифікаційної позиції від змін у рівні адаптова-
ності (незалежно від вихідних станів адаптова-
ності та стратифікаційної позиції).

Зміни стратифікаційної позиції залежали 
у чоловіків – деякою мірою, обернено, від вихід-
ної стратифікаційної позиції; у жінок – деякою 
мірою, також обернено, від вихідної стратифіка-
ційної позиції, а також прямо зумовлювались 
змінами рівня соціальної адаптованості.

Здійснений лонгітюдний аналіз свідчить, що 
виявлені статистично значущі залежності між 
соціальною адаптованістю і стратифікаційною 
позицією, що склалися у міського зайнятого на-
селення в цілому на найбільш ранній стадії ра-
дикальних соціальних змін в Україні і за 3–3,5 ро-
ки реформ, не відбивають відмінності у впливах 
контрольованих соціальних характеристик, та-
ких, як урабінізованість місця зростання (сіль-
ське/міське походження), регіон проживання, 
національність, вік, сімейний статус, наявність 
молодших 18 років дітей, належність до вірую-
чих, – а мають самостійне значення.

Взаємодія економічно активного міського 
населення з обставинами свого життя після 

Таблиця 3. Обумовленість стратифікаційної позиції у 1996 р. вихідними станами стратифікаційної позиції і соці-
альної адаптованості у 1992/3 рр. та змінами соціальної адаптованості: узагальнена лінійна модель

Залежна змінна

Стратифікаційна позиція, 1996

Незалежні змінні

R
2 
(A

dj
. R

2 )Стратифікаційна 
позиція, 1992/3

Соціальна 
адаптованість, 1992/3

Зміни соціальної 
адаптованості

В

Pa
rt

.ŋ
2

В

Pa
rt

.ŋ
2

В

Pa
rt

.ŋ
2

Модель 1: 
початкові значення коефіцієнтів

Ч 0,78** 0,65** 0,08 0,02 0,11 0,00 0,69 (0,67)
Ж 0,80** 0,69** 0,06 0,02 0,38** 0,05** 0,71 (0,70)

Модель 2: за сукупного 
контролю соціальних ознака

Ч 0,75** 0,61** 0,10 0,02 0,14 0,01 0,70 (0,64)
Ж 0,80* 0,65* 0,07 0,02 0,35** 0,05** 0,73 (0,69)

Примітка: **р < 0,01; *р < 0,05; а – урбанізованість основного місця проживання до настання 17 років, регіон 
проживання, національність, вік, сімейний статус, наявність дітей віком до 18 років, належність до віруючих.
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кількох років нерегулярності відношення між 
рівнем адаптованості і стратифікаційними пози-
ціями склалась так, що можливості чоловіків до-
сягти вищих позицій у соціально-економічній 
стратифікаційній структурі визначались деякою 
мірою вихідним рівнем їхніх стратифікаційних 

ресурсів, а не особистісної адаптованості; а у жі-
нок – не тільки цим, а й змінами рівней особис-
тісної соціальної адаптованості, тобто їхня стра-
тифікаційна позиція змінювалася залежно також 
від змін у рівнях особистісної соціальної адапто-
ваності.
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дОдАТОК

Методика оцінки змін у соціально-стратифікаційній позиції  
та змін у рівні соціальної адаптованості особистості 1

1

1 Автор уважає за приємний обов’язок висловити щиру вдячність д. ф. н., проф. В. Є. Хмельку за неоціненну допомогу в поста-
новці завдання та розробці підходу до оцінки змін у соціально-стратифікаційній позиції та соціальній адаптованості особистості.

Дані лонгітюдного дослідження дають мож-
ливість на індивідуальному рівні оцінити зру-
шення у стратифікаційних позиціях і станах  
соціальної адаптованості. Необхідними є такі 
показники зміни соціальної адаптованості осо-
бистості (САО) та зміни соціально-стратифіка-
ційної позиції (ССП), що дають змогу зафіксува-
ти відповідні зміни в часі для кожної окремої 
людини, на індивідуальному рівні (а не для від-
повідних вибірок у цілому).

Показник зміни САО обчислюється на основі 
центрування першопорядкових індикаторів ін-
дексу САО за нейтральними значеннями їхніх 
шкал, котрі розглядаються як норма для кожно- 
го окремого індикатора. Нейтральному значен-
ню відповідає центральна градація симетрич- 
ної шкали задово леності-незадоволеності («нас-
кiльки задовольняє, настiльки й не задоволь- 
няє»), що фіксує нейтральну модальність оцінки 
(байдужість/невизначеність, що виражає при-
близну рівновагу задоволеності й незадоволе-
ності) і, за В. Хмельком, розглядається як реаль-

ний, а не умовний початок відліку – змістовно 
нульова поділка шкали [5, ст. 128].

На першому етапі відповідних розрахунків 
окремо для 1992/3 і для 1996 років було відібра-
но усі випадки з нейтральним значенням шкал 
індикаторів індексу САО і розраховано відповід-
ні значення середнього. На наступному етапі для 
кожного респондента у кожному році було об-
числено відхилення індексу від центрального 
значення. На останньому етапі, на основі різниці 
централізованих значень для кожного респон-
дента, отриманих для базового та наступного ро-
ків (значення 1996 року мінус значення 1992/3 ро-
ків), було обчислено показник зміни рівня САО 
для кожного респондента.

Показник зміни ССП було розраховано як 
різницю між значеннями ССП у 1996 та 1992/3 рр. 
При цьому побудова показника зміни ССП по-
ставила задачу пошуку адекватного способу 
нормалізації першопорядкових значень доходу, 
на основі яких будується індекс доходу: масштаб 
і одиниці шкал освіти (у роках) і професійного 



Хутка С. В. Залежність стратифікаційної позиції особистості від її соціальної адаптованості... 31

статусу в обидва роки були однакові й не потре-
бували z-стандартизації, тоді як одиниці дохо-
ду – через інфляцію – не були однакові за масш-
табом у 1992/3 та 1996 роках. Тому необхідно 
було знайти спосіб адекватної стандартизації 
першопорядкових показників доходу (індивіду-
ального щомісячного доходу та середньодушо-
вого доходу домогосподарства). Z-стандартизація 
у цьому разі не могла бути використана тому, що 
вона припускає однаковість дисперсій доходу 
в обидва роки (зведення діапазонів дисперсій 
змінних до однакового значення). Проте це при-
пущення не може бути повністю прийнятним, 
зважаючи на рівень інфляції у ті роки – варіації 
доходу не були однаковими і розрив між багати-
ми та бідними стрімко зростав. Використання 
поділу на дисперсію, тобто z-стандартизація, за-
тушовуватиме відмінності у диференціації дохо-
дів. Щоб уникнути цього, конструюється такий 
показник соціально-стратифікаційної позиції 
в 1996 році, в якому індикатори кожного виду 
доходу (індивідуального та середньодушового) 
є скориговані відносно свого стану в 1992/3 рр. 

шляхом поділу на введений коефіцієнт умовної 
відносної інфляції доходу, α:

α = ус / хс ,

де: ус – середнє значення показника доходу в 
1996 р. для сукупності (економічно активних чо-
ловіків або жінок), хс – середнє значення цього 
доходу в 1992/3 рр. для сукупності (економічно 
активних чоловіків або жінок). Таким чином, кін-
цева формула для коригування величини доходів 
у 1996 р. мала вигляд: 

Υcorrect. = у/α,

де: у – дохід у 1996 р., α – коефіцієнт умовної 
відносної інфляції доходу. Можливим недоліком 
такого підходу може бути те, що ми так само отри-
муємо викривлене співвідношення найбагат- 
ших і найбідніших, як і в випадку використання 
z-стандартизації. Але відносна інфляція, оціню-
вана за зміною середньої величини поточного 
року відносно базового року, дає змогу уніфіку-
вати величини доходів саме з урахуванням зрос-
таючої їх диференціації.
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