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ПОСІБНИК 
З КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІННИХ 

 
• заняття / професії (ISCO), 
• виду економічної діяльності (NACE), 
• емпіричних класових схем 
(Дж.Голдторпа, Е.О.Райта та Г.Еспін-Андерсена) 

 
 
 

А. Запропонований блок запитань призначений для тих соціологічних проектів, в яких 
анкети заповнюють самі респонденти. Як приклад взято запитання, багаторазово 
апробовані нами в моніторингу та омнібусі Інституту соціології НАНУ. (Див. Інструкцію 
для інтерв'юєра.) 
Інший варіант блоку запитань розроблено для проектів, де інформація збирається 
інтерв'юєром, наприклад в анкеті ESS і ISSP. (За необхідності звертайтеся, готова 
надати і цей варіант.) 

 
Б. Інформація, що отримується на підставі запропонованого блоку запитань, дає змогу 
створювати низку нових змінних. 

1) Запитання № 1–9 призначені для конструювання фантастично важливої для соціологів 
змінної заняття / професії ISCO. Детально про використання цієї змінної в соціологічних 
проектах див.: 

Симончук О. Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель 
операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 24−41.  

2) Запитання № 9 дає змогу отримати змінну про вид економічної діяльності респондента 
NACE. 
 
3) На підставі блоку запитань конструюють різні емпіричні класові схеми, зокрема: 

• неовеберіанську класову типологію Джона Голдторпа, Роберта Еріксона і Люсьєн 
Портокареро (Goldthorpe / Erikson / Portocarero), 

• неомарксистську схему Еріка Оліна Райта (Wright), подану у двох версіях (модель влади 
/ контролю та модель експлуатації), 

• постіндустріальну класову схему Госта Еспін-Андерсена (Esping Andersen). 

 

Детальніше про операціоналізацію названих класових схем і відповідні синтаксиси для 
конструювання їх див.: 

Симончук Е. Классовые структуры в сравнительной перспективе // Украинское общество в 
европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. — К.: Институт социологии НАН 
Украины, 2007. — С. 33–104. 

Leiulfsrud H., Bison I., Jensberg H. Social Class in Europe // European Social Survey 2002/3. — NTNU 
Samfunnsforskning / NTNU Social Research Ltd., 2005. 
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Зверніть увагу: запитання № 10–11 використовують лише під час конструювання класової 
схеми Е.О.Райта. Якщо ви не зацікавлені в ній, запитання слід видалити з блоку запитань. 

 

 

В. На підставі інформації, отриманої під час відповідей на запитання № 1–9, спеціально 
підготовленими кодувальниками надалі проводиться кодування двох змінних: 

1) змінної професійної зайнятості респондентів відповідно до Міжнародного 
класифікатора занять ISCO за версією 1988 або 2008 року (кожному респонденту 
присвоюють 4-значний код), 

2) змінної виду економічної діяльності відповідно до Міжнародного класифікатора видів 
економічної діяльності NACE за версією rev. 1.1 або rev. 2 (кожному респонденту 
присвоюють 2-значний код). 

 

Г. Зверніть увагу: пропоновані запитання адресовані не тільки зайнятим на момент 
опитування респондентам, а й тим, хто мав роботу раніше. (Детальніше див. Інструкцію 
для інтерв'юєра.) Як результат такого підходу нові змінні зазвичай добре наповнені 
(наприклад, у моніторингу коди ISCO присвоюють у середньому 1650 респондентам із 
1800). 

 

Д. Змінні заняття / професії, виду діяльності та різних класових схем можна 
сконструювати не лише для респондента, а і його чоловіка / дружини, матері та батька, а 
також першого місця роботи. (За необхідності звертайтеся, готова надати відповідні 
блоки запитань.) 

 

Є. Зверніть увагу: низка запитань може мати варіативність у формулюванні та типі 
запитання. 

Наприклад, запитання про рівень освіти (№ 8) може мати інше формулювання і шкалу 
відповідей (наприклад, як у проекті ESS): 
 

8. Який найвищий рівень здобутої Вами освіти? 
 
1. Неповна початкова освіта (менше 4-х класів середньої школи) 
2. Початкова освіта (4-7 класів середньої школи) 
3. Неповна середня освіта (атестат за 8-9 класів середньої школи) 
4. ПТУ на базі неповної середньої освіти, немає атестата про повну середню освіту 
5. Повна середня освіта (атестат про повну середню освіту за 10-11 класів середньої школи) 
6. Закінчив ПТУ на базі неповної середньої освіти (атестат за 8-9 класів середньої школи), отримав 
диплом про середню освіту 
7. Додаткове навчання на базі повної середньої освіти (професійні, загальноосвітні курси тощо) 
8. ПТУ на базі повної середньої освіти 
9. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст – диплом технікуму, училища, коледжу) 
10. Базова вища освіта (бакалавр) 
11. Повна вища освіта (спеціаліст) 
12. Повна вища освіта (магістр) 
13. Аспірантура, науковий ступінь 
14. Інша 
15. Важко відповісти 
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Інформацію про галузь / вид економічної діяльності респондента (№ 9) можна отримати 
двома способами: 

1) на підставі відкритого запитання; надалі воно вимагає кодування згідно із 
Класифікатором видів економічної діяльності NACE (за версією rev. 1.1 або rev. 2). 
(Це кращий варіант, але він пов'язаний із часовими та фінансовими витратами на 
кодування.) 

2) На підставі закритого запитання, наприклад: 

 
9. До якої галузі економіки належить підприємство / організація, в якому / якій Ви працюєте 
(працювали)? 
 

1. Сільське, лісове та рибне господарство 
2. Промисловість 
3. Будівництво 
4. Оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани 
5. Транспорт і зв'язок 
6. Фінансова діяльність 
7. Науково-дослідницька та експертна діяльність, діяльність у сфері інформатизації, рекламна 
діяльність, операції з нерухомістю 
8. Державне управління 
9. Освіта 
10. Охорона здоров'я та соціальна допомога 
11. Надання колективних та особистих послуг, діяльність у сфері культури та спорту, діяльність 
громадських організацій 
12. Інша (напишіть) ______________________________________________ 
13. Важко відповісти 
 


