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ПЕРЕДМОВА

Дорогі читачі!

Володимир Паніотто
Генеральний директор КМІС

Перед вами огляд роботи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за І квартал 2011
року. Чесно кажучи, спершу ми планували зробити його за 2010 рік, але матеріалу було занадто багато
і, коли ми опрацювали його, минув уже І квартал цього року*. Тому вирішили включити до цього числа
найцікавіші матеріали минулого року. Передбачається, що видання електронного журналу сприятиме
виконанню нашої місії — надавати українському суспільству високоякісну інформацію про те, яким є
його політичний, соціальний і соціально-економічний стан і що думають про цей стан різні соціальні
групи й категорії населення країни.
У 2010 році вийшла у світ чудова книга нашого колеги, заступника директора Інституту соціології
НАН України Євгена Головахи «Психологія та інші кумедні науки. Альтернативний словник»
(М.: Смысл, 2010). Зрозуміло, і соціологія потрапила до цієї книги як кумедна наука, їй там присвячено
великий розділ. Ми повністю солідаризуємося з Євгеном у цій оцінці й наводимо підтвердження з
досвіду наших досліджень (Розділ ПОЛЬОВІ НОТАТКИ).
Сподіваємося, що наш огляд буде цікавим або корисним для Вас (чи навіть цікавим і корисним водночас). Та головне, нашої розсилки дуже легко позбутися: надішліть мейл із темою «UNSUBSCRIBE»
за адресою review@kiis.com.ua — і Ви його більше не одержите. Якщо ж, навпаки, комусь із Ваших знайомих це може бути цікаво, сміливо пересилайте їм посилання на наш журнал. Передплатити «КМІСРЕВ’Ю» легко: просто скажіть нам про це у своєму листі і надішліть на цю ж адресу review@kiis.com.ua.
Це наш перший досвід, тому будемо раді будь-яким запитанням, зауваженням і пропозиціям, а
також Вашій думці, чи варто взагалі видавати такий журнал. Контактна особа — Тетяна Пясковська
(tpiaskovskaya@kiis.com.ua).

* Пригадую радянський анекдот про італійські «Червоні бригади», які викрали і вбили голову уряду
Італії Альдо Моро. За анекдотом, розслідування показало, що це зробив російський розвідник Іванов. «Навіщо
ж, — запитували його журналісти, коли його справу розкрили, — адже Альдо Моро співробітничав з комуністами?» «Розумієте, — виправдовувався Іванов, — взагалі-то мене послали вбити Муссоліні, але доки візу
оформляли…»
3

МОНОЛОГ АНАЛІТИКА

Революція в методах опитування

Володимир Паніотто

Наталя Харченко
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Початок facetoface соціологічних опитувань
відносять до 1824 року. Соціологам знадобилося
більше ста років для створення наукової системи
проведення опитувань суспільної думки, яку
пов’язують зі створенням Інституту Гелапа (1935
рік). Гелапівська технологія опитування передба
чає стохастичну вибірку з усіх елементів генераль
ної сукупності (домогосподарств чи окремих ін
дивідів), далі спеціально підготовлені інтерв’юери
здійснюють facetoface опитування відібраних
осіб (респондентів) за місцем проживання і потім
здійснюється статистичний аналіз отриманих да
них. Можна сказати, що це була справжня рево
люція в методах опитування, а зважаючи на те,
про що піде мова далі, це — перша революція в
розвитку методів опитування.
Ця технологія вже в 1936 році почала давати
точні результати, вона постійно удосконалювалася
і, здавалося, соціологам забезпечено безхмарне і
приємне майбутнє. Нові наукові технології — те
лефони, комп’ютери, Інтернет — доповнювали й
допомагали отримати результати швидше, але
тривалий час F2F інтерв’ю залишалося головним
і найнадійнішим методом опитування. Проте у 70–
80х роках минулого сторіччя почалися перші не
приємності, response rate (відсоток тих, хто бере
участь у опитуванні) почав падати. Можливо, це
пов’язано з тим, що підвищилась мобільність на
селення, респондентів було важче знайти й за
стати вдома, зросла кількість опитувань, кількість
реклами, люди дедалі більше стали цінити «прай
весі» й дедалі менше погоджувались на втор

гнення до їхнього приміщення. Кількість F2F ін
терв’ю у світі почала знижуватися і зросла кількість
телефонних опитувань. Зрештою на початку на
шого сторіччя телефонні опитування, які стали
проводити за допомогою комп’ютера (CATI —
computer assisted telephone interview), вже почали
домінувати у світі. Перехід від домінування F2F
інтерв’ю до домінування CATI можна назвати дру
гою революцією в методах опитування.
На жаль, CATI не є повноцінною заміною кла
сичних F2F інтерв’ю, якщо людина не бачить ва
ріантів відповідей на анкету, їй можна ставити
тільки спрощені запитання.
Соціологи намагалися подолати недоліки кіль
кісних опитувань якісними опитуваннями, які да
ють глибшу й повнішу, але не репрезентативну ін
формацію. Однак глибше розуміння процесів, що
відбувається, не замінює необхідності проведення
репрезентативних опитувань і отримання кількіс
них оцінок. На допомогу прийшов Інтернет, кіль
кість Інтернеткористувачів у світі збільшилася на
стільки, що в багатьох країнах вони вже не
вважаються специфічною найбільш освіченою і
передовою групою населення, а є переважною
більшістю (70–90% населення). У 2006–2007 роках
відбулася третя революція — кількість опиту
вань за допомогою Інтернету перевищила всі інші
методи опитування.
Що ж відбувається в Україні? Довго ми взагалі
не помічали світових тенденцій розвитку. Соціо
логія в Українській Радянській Соціалістичній
Республіці почалася фактично у 70х (перший на

Методи досліджень, 2009

23%

Онлайн кількісні
17%

Телефонні
Усього Інші
якісні 7%
13%

Автоматизовані цифрові та електронні
(аудит роздрібної торгівлі, офайн
вимірювання медіа)

16%
13%

Facetoface
4%

Поштові

7%

Інші кількісні

Глибинні інтерв'ю

Дані — ESOMAR Industry Report, 2010

Відсоток використання кількісних
дослідницьких методів в різних країнах

* Інші кількісні методи включають синдикативні
проекти, піплметри, щоденникові панелі
Данні — ESOMAR Industry Report, 2010
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9%

Групові дискусії

Усього кількісні
80%

2%

Онлайн якісні

1%

Інші якісні

1%

Онлайн Автоматизова
РАЗОМ
Faceto Телефон
Поштові, Інші кіль
кількісні, ні цифрові та
кількісні
face, %
ні, %
%
кісні*, %
%
електронні, %
(%)
США

1

14

27

47

2

9

100

Швеція

6

37

31

9

17

0

100

Австрія

10

34

48

3

3

2

100

Болгарія

24

19

57

0

0

0

100

Франція

27

24

25

0

4

20

100

Великобританія

31

22

33

0

12

2

100

Росія

40

27

8

20

1

4

100

Україна

50

17

1

0

0

32

100

Польща

55

15

4

12

3

11

100

Румунія

71

18

3

8

0

0

100

Співвідношення використання
трьох типів опитування

Данні — ESOMAR Industry Report, 2010

Типи опитування

Світ

Україна

facetoface Інтерв’ю

25

74

CATI

32

24

Інтернетопитування

43

2

Разом

100

100

уковий відділ був відкритий у 1968, я прийшов
туди працювати у 1969 і був практично свідком
головних подій). У той час соціологічні опиту
вання проводилися рідко, респонденти здебіль
шого радо вітали інтерв’юерів, охоче відпові
дали і запрошували на чай. До того ж більшість
опитувань були локальними, за місцем роботи,
а не проживання. Перші репрезентативні для Ук
раїни опитування почалися на початку 90х, зі
створенням двох перших дослідницьких компа
ній — КМІС та СОЦІС.
Ми швидко опановували технології F2F ін
терв’ю переважно завдяки замовленням і допо
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мозі іноземних партнерів. Response Rate почав па
дати з великим запізненням порівняно із захід
ними країнами — зростання проблем стало від
чутним уже в ХХІ сторіччі.
Якщо не брати до уваги інші методи і розгля
дати співвідношення лише трьох методів опиту
вання, то в Україні поки що не відбувається і другої
революції, вже не кажучи про третю.
Тим не менш український ринок дослідницьких
послуг починає активно опановувати онлайн 
технології. Так, опитування 27 українських дослід
ницьких компаній, проведене восени 2010 року,
показало, що 17 з них декларують проведення до
сліджень через Інтернет. Серед лідерів слід виді
лити GFK, InPoll, iVOX та InMind.
Головне запитання, яке виникає, — чи можемо
ми перейти до домінування інтернетопитувань без
домінування CATI, тобто чи можемо ми здійснити
третю революцію, не здійснивши другої? Зараз ми
аналізуємо дані нашого опитування стосовно роз
витку Інтернету і спробуємо дати відповідь на це
запитання в наступному випуску журналу.

С.ПОРИ РОКУ

Соціально-політичні дослідження

Соціальнополітична ситуація у першому кварталі 2011 року

Іван Колодій

Всупереч усім складнощам економічного роз
витку українське політичне життя є цікавим і ди
намічним серед країн Східної Європи. Разом з
обранням нового Президента України змінилася
політична епоха і нам поталанило безпосередньо
спостерігати за суспільними перетвореннями но
вого політичного часу.
У лютому 2010 року на виборах Президента
України переміг Віктор Янукович. Політик, якому
у 2004 році протистояв «помаранчевий майдан»,
через п’ять років спромігся отримати народну
довіру і шанс реалізувати свою політичну про
граму. Водночас не лише конфігурація політич
них сил зазнала значних змін, а й змінилася по
літична система України. Конституційним Судом
була скасована політична реформа і фактично
поновлена президентська форма правління. Пар
тія регіонів зайняла панівне положення у прав
лячій коаліції й отримала безпрецедентну мож
ливість впливати на весь політичний простір
країни. Минулий період став часом переорієнта
ції зовнішньополітичного курсу держави. Мірою

виникнення політичних змін, спричинених при
ходом нового керівництва держави, ми спосте
рігали зміни у ставленні населення до ключових
політичних гравців і фіксували динаміку оцінок
якості роботи нової влади. Також мали можли
вість спостерігати зміни у ставленні українського
й російського народів один до одного, які відбу
валися на тлі потепління відносин між політич
ними елітами.
На часі є дві групи політичних питань. Перші
пов’язані з розробленням змін до виборчого за
конодавства — впровадженням змішаної системи
виборів народних депутатів, встановленням нових
меж виборчих округів та дільниць, підвищенням
прохідного бар’єру для політичних партій та ви
даленням з виборчих бюлетенів альтернативи
«проти всіх». Друга група питань — це питання
розвитку протестної активності населення
України. Нова політична конфігурація безпосе
редньо залежатиме від цих двох блоків проблем,
і ми маємо змогу запропонувати вашій увазі деякі
з ключових показників, пов’язаних з ними.

Електоральна ситуація 20102011
Політичні лідери
У 2010 році та у І кварталі 2011 року КМІС про
вів чотири хвилі опитування громадської думки
стосовно ставлення населення до окремих по
літиків.
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За рік рейтинги головних політичних лідерів
суттєво погіршилися. Рейтинги В.Януковича (з
29% до 39%) та С.Тігіпка (з 9% до 12%) після зро
стання, яке відбувалось у першій половині 2010

Соціально-політичні дослідження
Якби у найближчу неділю відбувалися Президентські вибори, чи взяли б Ви участь у
голосуванні? А яким був би Ваш вибір?

року, в другій половині 2010 та в І кварталі 2011
зазнали суттєвого зниження. Рейтинг Ю.Тимо
шенко суттєво знизився порівняно з січнем 2010
р. (з 23% до 11%). Утім, рейтинг А.Яценюка дещо
зріс (з 4% у січні до 6% у лютому). При цьому
збільшувалася кількість громадян, незадоволе
них наявними політичними альтернативами,
тобто тих, хто проголосував би проти всіх, не взяв
би участі в голосуванні, або не може визначитися
зі своїм вибором. Кількість тих, хто проголосував
би проти всіх, зросла з 6% в січні до 18% в лютому.
8

Кількість тих, хто не брав би участі у виборах,
зросла з 7% у січні до 14% в лютому. Також дещо
збільшилася кількість виборців, які не можуть ви
значитися зі своїми політичними уподобаннями
(від 15% в січні до 18% у лютому).
Загальна тенденція є такою, що головні полі
тичні гравці, які уособлюють систему владних від
носин, що склалася в Україні, втрачають підтримку
громадян України. Ця тенденція є продовженням
політичних процесів, які почалися після переви
борів до Верховної Ради 2007 року.

Падіння підтримки політиків і значне збіль
шення кількості громадян, які позиціонують себе
поза центральною політикою (50% виборців не
мають за кого голосувати), свідчить про виник
нення дефіциту політичних альтернатив. Перший
і найочевидніший наслідок даного процесу — це
ймовірне зменшення явки на виборах. Окрім
того, існує ризик різкого зростання популярності
нових або маргінальних політичних організацій,
ґрунтом для якого є голоси тих, хто розчарувався
в українській політиці за останні роки.

Соціально-політичні дослідження

Партії та блоки
Подібна ситуація спостерігається з динамікою
електоральної підтримки політичних партій і бло
ків. Суттєвих втрат зазнали партії правлячої коа
ліції. Кількість виборців Партії регіонів за рік змен
шилася вдвічі (з 35% до 14%). За минулий рік,
партія «Сильна Україна» також втратила значну
кількість своїх виборців (з 8% до 3%). Утім елек
торат Комуністичної партії залишався незмінним

(3%). Невеликих втрат також зазнала найбільша
опозиційна політична сила — «Блок Юлії Тимо
шенко» (з 13% до 11%). Проте підтримка «Фронту
змін» за рік зросла з 4% до 7%. Окрім того, спос
терігалося зростання рейтингу ВО «Свобода» (з
1% до 3%) та Партії В.Кличка «Удар» (з 1% до 3%).
За умови, якщо явка на виборчій дільниці дорів
нюватиме 50–55%, цієї кількості прихильників ціл

ком може вистачити для отримання парламент
ських мандатів.
Так само як і у випадку президентських виборів,
зростає кількість тих, хто проголосував би проти
всіх (з 7% до 18%) чи не брав би участі в голосу
ванні (з 11% до 15%). Утім збільшилася також кіль
кість тих, хто не може визначитися зі своїм вибо
ром (з 11% до 19%).

Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради, чи взяли б Ви участь у
голосуванні? А яким був би Ваш вибір?
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Оцінка дій влади, ставлення до опозиції та ЗМІ
Розподіл (у %) відповідей на запитання
«На Вашу думку, справи в Україні
зараз ідуть у правильному або
неправильному напрямку?» в Україні в
цілому та у чотирьох макрорегіонах у
лютому 2011 року.

Україна в цілому*

10

Західний

Центральний Південний

Східний

У правильному напрямку

13.4

7.9

9.3

19.0

18.1

У неправильному напрямку

57.1

66.8

62.8

48.7

49.3

Не йдуть взагалі

12.9

11.6

14.8

12.1

12.7

Не знаю / Важко сказати

15.8

11.9

12.6

19.7

19.4

Відмова відповідати

0.8

1.8

0.5

0.6

0.05

100.0

100

100

100

100

Разом

* Західний регіон — вісім найзахідніших областей:
Волинська, Рівненська,
Львівська, ІваноФранківська,
Тернопільська, Хмельницька,
Закарпатська, і Чернівецька
(22% виборців);
Центральний регіон — Житомирська, Вінницька,
Кіровоградська, Черкаська,
Полтавська, Сумська,
Чернігівська, Київська області і
місто Київ (30% виборців);
Південний регіон — Дніпропетровська, Одеська,
Миколаївська, Херсонська,
Запорізька області і Крим
(26% виборців);
Східний регіон — Харківська, Донецька і Луганська
області (22% виборців).

Макрорегіони

~ у Західному та Центральному регіонах частка
тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у пра
вильному напрямку (8% та 9%, відповідно),
практично вдвічі менша, ніж у Південному та
Східному регіонах (19% та 18%, відповідно);
~ відсоток респондентів, які негативно оціню
ють напрямок змін у країні, в Західному та Цен
тральному регіонах країни становлять 67% та
63% відповідно; це майже на третину більше,
ніж у Східному та Південному регіонах (по 49%);
~ частка тих, хто вважає, що справи в країні
йдуть у неправильному напрямку, на Півдні та
Сході України більша, ніж у 2,5 раза, перевищує
частку тих, хто вважає, що справи в країні йдуть
у правильному напрямку (по 49% проти 19% та
18%, відповідно).

Соціально-політичні дослідження
Розподіл (у %) відповідей на запитання:
«Як би Ви оцінили політику
теперішньої влади в цілому?» в
України в цілому та за чотирма
макрорегіонами у лютому 2011 року.

Україна в цілому

Макрорегіони
Західний Центральний Південний

Східний

В основному негативно

26.5

36.2

28.7

20.7

20.6

Скоріше негативно, ніж позитивно

26.0

24.7

30.1

24.0

24.2

Важко сказати, напевно, частково —
позитивно, частково — негативно

30.5

25.4

27.5

35.0

34.2

Скоріше позитивно, ніж негативно

9.2

4.9

9.3

12.5

9.5

В основному позитивно

4.4

3.8

1.4

5.8

7.6

Відмова відповідати

3.4

5.1

3.0

2.0

3.9

100.0

100

100

100

100

Разом

~ частка тих, хто негативно оцінює політику те
перішньої влади, є найбільшою в Західному
(61%) та Центральному регіонах (59%);
~ у Східному та Південному регіонах, які ста
більно підтримували на виборах Партію регіо
нів, негативна оцінка політики теперішньої
влади сягає 45%;
~ мешканці Східного та Південного регіонів
більшою мірою, ніж мешканці Західного та Цен
трального регіонів, схильні схвально оцінювати
політику влади (відповідно, 17% і 18% проти
9% і 11%);
~ мешканці Східного та Південного регіонів час
тіше, ніж мешканці Західного та Центрального,
не могли визначитися з оцінкою політики ни
нішньої влади (відповідно, 19% і 20% проти 12%
і 13%).
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Розподіл відповідей на запитання: «Чи
згоднi Ви, що нова (теперішня) влада
тисне на засоби масової інформації?»
в Україні в цілому та за макрорегіонами
в лютому 2011 року.

Україна в цілому

Макрорегіони
Західний Центральний Південний

Східний

Не згоден

11,9

7,1

11,8

13,9

14,5

Скоріше не згоден, ніж згоден

10,9

6

7,3

15,2

15,9

Важко сказати, напевно, частково —
згоден, частково — нi

24,3

22,3

26,9

23,6

23,8

Скоріше згоден, ніж не згоден

18,9

23

20,4

15,4

16,8

Згоден

22,3

30,9

22,3

19,9

16,1

Важко відповісти

11,7

10,8

11,2

12,1

12,9

РАЗОМ

100

100

100

100

100

Мешканці Східного (30%) та Південного (29%)
регіонів частіше, ніж мешканці Західного (13%) та
Центрального (19%) регіонів, схильні відкидати
твердження про існування тиску на засоби масової
інформації з боку влади.
Згоду із твердженням про існування тиску на
ЗМІ частіше висловлювали мешканці Західного та
Центрального регіонів.
Частки тих респондентів, хто вважає, що утиски
ЗМІ існують, на Сході та Півдні (33% та 35% відпо
відно) дещо більші, ніж частки тих, хто це запере
чує (30% та 29% відповідно).
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Динаміка ставлення населення України і Росії
Динаміка відповідей українців на запитання
«Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» та від
повідей росіян на запитання «Як Ви загалом зараз
ставитеся до України?»
~ В Україні протягом року ситуація щодо Росії
дещо погіршилася — якщо у 2010 р. позитивно
до Росії ставилися 93% українців, то зараз так
відповіли 89%. Кількість негативно налашто
ваних до Росії українців теж збільшилася — з

Динаміка позитивного ставлення Росії та України одне до одного
(2008–2011рр.)

4% до 7% опитаних. Не змогли відповісти на
запитання 4% опитаних.
~ Ставлення українців до Росії диференційо
ване залежно від регіону, в Західному регіоні
позитивно до Росії ставляться 73% (нега
тивно — 20%), у Центральному — 89%, у Пів
денному — 95% і у Східному — 96%.
~ Як відмічає заступник директора Центру Ле
вади О.Гражданкін, «ставлення жителів Росії
до України за останні півроку ще більше по
кращилося. І пов'язано це насамперед із по
ширенням уявлення про те, що нове керів
ництво України переорієнтувалося у своїх
зовнішньополітичних орієнтаціях з "Заходу"
на Росію. Разом з тим воно, як і раніше, гірше,
ніж ставлення жителів України до Росії (не
зважаючи на те, що за останні два роки укра
їнці, схоже, стали трохи більш скептично ста
витися до Росії), гірше, ніж було в "єльцинські"
часи, в кінці 90х». Справді, бачимо, що з жов
тня 2010 р. рівень позитивного ставлення ро
сіян до України ще підвищився — з 67% до
73%. Кількість тих, хто негативно ставиться
до України, знизилась за цей період на 2% —
з 20% у 2010 р. до 18% на початку 2011 р.
Динаміка відповідей росіян та українців на за
питання «Якими б Ви хотіли бачити відносини
України з Росією?»
~ Порівняно з 2010 р. дещо збільшилася частка
росіян, які бажають мати з Україною закриті
кордони, митниці й візи, — з 17% до 19%, також
зменшилася кількість бажаючих мати неза
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лежні і дружні стосунки з Україною, без кордо
нів і митниць, — із 64% до 61%.

тих, хто хоче об’єднатися з Росією, — з 16%
до 19%.

~ Порівняно з 2010 р. дещо зменшилася час
тка українців, які бажають мати дружні сто
сунки з Росією, без кордонів і митниць, — із
70% до 67%. Також дещо збільшилася частка

~ Серед населення України більший відсоток
тих, хто хотів би об»єднання України та Росії
в одну державу (19%), ніж серед населення
Росії (14%).

«Як Ви загалом зараз ставитеся до
Росії/України?», %

Квітень
2008

вересень
2008

Лютий
2009

Травень
2009

Жовтень
2009

Березень
2010

Червень
2010

Жовтень
2010

Березень
2011

В УКРАЇНІ

дуже добре/в основному добре

88

88

91

93

92

90

92

93

89

в основному погано/дуже погано

7

9

5

4

6

6

6

4

7

ВАЖКО СКАЗАТИ

5

3

4

3

3

4

3

3

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

РАЗОМ

«Як Ви загалом зараз ставитеся до
Росії?» (%)
Населення України, регіональна різниця
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Березень
2008

Вересень
2008

Січень
2009

тра
вень09

Вересень
2009

Березень
2010

Липень
2010

Жовтень
2010

Січень
2011

В РОСІЇ

дуже добре/в основному добре

55

38

29

33

46

59

70

67

73

в основному погано/дуже погано

33

53

62

56

44

29

22

21

18

Важко сказати

12

10

10

11

10

12

9

12

9

Західний

Центральний

Південний

Східний

дуже добре/в основному добре

72.5

88.9

94.6

97.7

в основному погано/дуже погано

19.6

6.1

2.8

1.2

Важко сказати

7.9

5.1

2.6

1.2

РАЗОМ

100

100

100

100

Соціально-політичні дослідження
«Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?»
В Росії, %
Березень Вересень
2008
2009

Січень
2010

Травень
2010

Січень
2011

Квітень
2008

Жовтень
2009

Січень
2010

Червень Березень
2010
2011

Вони мають бути такими самими, як з
іншими державами — з закритими кор
донами, візами, митницями

19

25

25

17

19

10

11

8

12

12

Україна і Росія мають бути незалежни
ми, але дружніми державами — з від
критими кордонами, без віз та митниць

56

55

55

64

61

67

67

66

70

67

Україна і Росія мають об‘єднатись в
одну державу

19

13

14

13

14

20

19

22

16

19

Важко сказати

6

7

6

6

7

3

3

4

2

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Разом
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В Україні, %

С.ПОРИ РОКУ

Соціально-економічні дослідження

Щастя є! (Моніторинг відчуття щастя в Україні)
За даними досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології у період з 2001
по 2011 рік. Усі дослідження проводилися за однаковою методикою. Вибірка досліджень є репрезента
тивною для населення України віком від 18 років і старших. Опитування проводилися у 110 населених
пунктах (PSU) у всіх областях України та в Автономній республіці Крим методом особистого інтерв’ю
за місцем проживання респондента. Кожного року було опитано близько 2000 респондентів.Теоретична
похибка вибірки кожного з таких досліджень не перевищує 2,2%.
Юлія Сахно

Динаміка оцінок щастя
Дані опитувань КМІС показують, що попри всі
негаразди кількість щасливих людей в Україні за
останній рік зменшилася несуттєво. У 2011 році

Динаміка відповідей на питання “Чи
вважаєте Ви себе щасливою
людиною?” у 20012011 роках.

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Так

20%

23%

24%

22%

23%

28%

28%

30%

33%

34%

Радше так, ніж ні

18%

26%

28%

25%

29%

26%

29%

28%

32%

29%

І так, і ні

27%

22%

24%

27%

25%

21%

21%

21%

19%

17%

Радше ні, ніж так

14%

17%

14%

14%

11%

12%

12%

10%

9%

9%

Ні

19%

10%

8%

11%

9%

11%

8%

7%

5%

8%

Важко сказати

2%

2%

2%

1%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

100
80
60
40
20
0
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щасливими себе відчували майже 63% українців,
що на 2 відсоткові пункти (в.п.) менше, аніж за рік
до того.

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?
Радше так, ніж ні

Так

29

26

29

28

32

29

24

25
22

23

28

28

30

33

34

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18
20

26

28

23

2001

2002
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Збільшення частки щасливих людей в Україні
корелює з покращенням матеріального добро
буту населення: чим вищий рівень життя людей,
тим більше почуваються щасливими. Проте ця
залежність не є абсолютно прямою й однознач
ною: зокрема, попри зниження рівня матеріаль

ного добробуту в 2009 році, щасливих людей не
стало менше у 2010 році. Тобто рівень матеріаль
ного добробуту є важливою, проте не єдиною
умовою щастя. Щоправда, у 2011 році, частка щас
ливих порівняно з 2010 роком зменшилася з 65%
до 63%.

Чинники, що сприяють відчуттю щастя (дані 2011 року)
Стать і вік
Загалом молоді люди значно щасливіші, ніж
старші, а чоловіки — в середньому трохи більш
щасливі, ніж жінки.
У 2011 році серед молоді віком 18–29 років частка
щасливих сягала 58% і з віком скорочувалася до
17

42% серед тридцятилітніх, 40% серед сорокалітніх,
23% серед п’ятдесятилітніх, 24% серед шістдеся
тилітніх і 16% — серед людей, старших за 70 років.
Зниження частки щасливих із віком, імовірно,
пов’язане з погіршенням стану здоров’я, а також
нижчим рівнем матеріального становища і само
тністю, які часто випадають на долю літніх людей.

Соціально-економічні дослідження
У середньому щас
ливими себе вважа
ють 34% як чоловіків,
так і жінок.Чоловіки й
жінки почуваються
найщасливішими у
віці до 29 років. Най
менш щасливими є
літні чоловіки (старші
70 років).

100%

Рівень щастя серед людей різного віку
(% тих, хто вважає себе щасливим / скоріше щасливим)

90%
80%
70%
60%

чоловіки

жінки

50%
40%
30%
20%

62%

53%

45% 39%

39% 40%

10%
0%
18-29 років

30-39 років

Освіта
Освіта і процес навчання мають позитивний
вплив на усвідомлення себе щасливим. Найщас
ливішими почуваються люди, які мають або здо
бувають вищу освіту, — у 2011 році серед них щас
ливими себе назвали 78%. Але цей показник
нижчий серед тих, хто вже має вищу освіту, ніж

40-49 років

20% 26%

22% 25%

13% 19%

50-59 років

60-69 років

70+ років

серед тих, хто її ще здобуває, — 76% проти 79%.
Імовірно, певний спад пов’язаний зі зміною стано
вища випускників та необхідністю шукати роботу.
З контролем же рівня матеріального добробуту
зв’язок між освітою і щастям не зникає — тобто
можна припустити, що освічені люди щасливіші
не лише тому, що вони мають змогу заробляти
більше, а й тому, що освіта сприяє самоствер
дженню та розвитку людини як особистості.

Рівень щастя серед людей із різним рівнем освіти
(% тих, хто вважає себе щасливим / скоріше щасливим)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

47%

55%

65%

78%

10%
0%
Неповна середня
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Повна середня загальна

Середня спеціальна

Неповна вища / вища

Соціально-економічні дослідження
Зайнятість

Як показують дані, щастя не лише в грошах, рі
вень доходу також є важливим чинником позитив
ного психологічного самопочуття. Серед людей,
кому не вистачає грошей навіть на їжу, щасливими
себе назвали 40%, тоді як у категорії заможних
(можуть дозволити купувати деякі коштовні речі
або ж взагалі можуть дозволити собі придбати усе,
що захочуть) частка щасливих сягає 94%.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Отже, загалом можна сказати, що позитивній
оцінці власного життя сприяють:
•Молодість;
•Освіта / навчання;
•Достатній рівень матеріального добробуту.
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Шукаю роботу
(безробітний)

57%

Рівень щастя серед людей із різним рівнем заможності
(% тих, хто вважає себе щасливим / скоріше щасливим)

75%

58%

40%
Нам не вистачає грошей навіть
на їжу

Нам вистачає грошей на їжу,
але купувати одяг вже важко

Місце проживання
Як показало опитування, більше щасливих лю
дей серед мешканців західних, східних і південних
областей України, натомість жителі Центру час
тіше почуваються нещасливими. А от мешканці
міст та сільської місцевості почуваються однаково
щасливими.

86%

45%

Навчаюся
(учень,
студент)

73%

Перебуваю на
пенсії (за
віком, через
інвалідність)

84%

Веду домашнє
господарство

77%

Спеціаліст
(заняття, яке
потребує
вищої освіти)

Матеріальний рівень

66%

Службовець
(заняття, яке
не потребує
вищої освіти)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Робітник,
сільськогоспо
дарський
робітник

За видами діяльності найщасливішими є спе
ціалісти (заняття, яке потребує вищої освіти) і сту
денти — серед них частка щасливих сягає понад
85%. Найменш щасливі — пенсіонери (серед них
щасливими себе вважають 45%) і безробітні (щас
ливими є 57%).

Рівень щастя серед людей із різним типом зайнятості
(% тих, хто вважає себе щасливим / скоріше щасливим)

Нам вистачає грошей на їжу,
одяг і ми можемо дещо
відкладати, але цього не
вистачає, щоб купувати дорогі
речі (такі як холодильник або
телевізор)

94%

100%

Ми можемо дозволити собі
купувати деякі коштовні речі
(такі як телевізор або
холодильник)

Ми можемо дозволити собі
купити все, що захочемо

Рівень щастя залежно від місця проживання
(% тих, хто вважає себе щасливим / скоріше щасливим)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

74%

Західний регіон

56%

62%

64%

62%

64%

Центральний
регіон

Південний
регіон

Східний регіон

Міста

Села

Західний регіон в цьому тексті — це вісім найзахідніших областей: Волинська, Рівненська, Львівська, ІваноФранківська, Тернопільська, Хмель
ницька, Закарпатська, і Чернівецька; Центральний регіон — Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігів
ська, Київська області і місто Київ; Південний регіон — Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим; Східний
регіон — Харківська, Донецька і Луганська області.

С.ПОРИ РОКУ

економічні
Дослідження здоров’я

Стресові ситуації в житті українців, динаміка за 10 років
Опитування проводилося 8–17 лютого 2010
року. Методом інтерв’ю було опитано 2032 рес
понденти, які мешкають в усіх областях України
та Криму (включно з містом Києвом) за стохас
тичною вибіркою, репрезентативною для насе
лення України віком від 18 років.
Вікторія Захожа

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося
бувати впродовж року?
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Згідно з дослідженням КМІС 68% опитаних
протягом року пережили якусь стресову ситуа
цію. Порівняно з 2000 роком їх кількість зменши
лася на 9% (з 77% до 68%). Кількість тих, хто не

пережив протягом року жодної стресової ситуації,
відповідно збільшилась з 22% у 2000 році до
31% — у 2010.
За 10 років не змінилася кількість тих, хто по
страждав через втрату роботи, та практично не
змінилася кількість тих, хто втратив віру в лю
дей (11%).
Проте суттєво зменшилася кількість тих, хто
опинився без засобів до існування (з 16% до 6%),
хто втратив віру у свої сили (з 13% до 6%), та тих,
хто відчуває свою безпорадність (з 16% до 11%).
2000 рік, %

2005 рік, %

2010 рік, %

Пережити важку хворобу близьких

21.6

16.0

15.8

Пережити важку хворобу, операцiю

19.1

14.2

14.2

Пережити смерть близьких

16.2

13.2

12.5

Втратити роботу i бути вимушено безробiтним

11.7

6.2

12.2

Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю

11.1

12.0

10.7

Вiдчувати свою безпораднiсть

16.1

11.9

10.6

Опинитися без засобiв до iснування

15.6

5.8

5.9

Втратити вiру у власнi сили

12.7

6.7

5.6

Звертатися за допомогою до суду

3.5

2.5

3.7

Серйозно конфлiктувати з оточуючими

3.5

4.6

3.3

Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства

4.7

3.5

2.6

Постраждати вiд нападу чи пограбування

2.5

2.0

1.5

Жити у станi, близькому до самогубства

2.1

0.7

0.4

Переживати iншi стресовi ситуацiї

17.0

18.5

21.3

Жодних стресових ситуацiй я не переживав (ла)

21.8

32.7

30.7

Важко сказати, не знаю

1.5

1.4

1.0

Дослідження здоров’я

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS)
Цілі GATS
Глобальне опитування дорослих про вживання
тютюну (GATS) — це світовий стандарт для систе
матичного моніторингу вживання дорослими тю
тюну (як курильного, так і некурильного) та від
стеження ключових показників контролю над
тютюном.
GATS — це національно репрезентативне опи
тування з використанням уніфікованої та стан
дартної програми для всіх країн, включаючи
Україну. GATS розширює можливості країни роз
робляти, впроваджувати та оцінювати програми
з контролю над тютюном. Він також допоможе
країнам виконати їхні зобов‘язання за Рамковою
конвенцією із боротьби проти тютюну Всесвітньої

організації охорони здоров‘я (ВООЗ) щодо отри
мання результатів, які можна порівнювати як в
межах країни, так і між країнами. ВООЗ розробила
MPOWER — комплекс заходів технічної допомоги,
який складається з шести напрямів:

Методологія GATS
В проекті GATS використовувалась стандарти
зована методологія. Вона передбачала збір де
мографічної інформації про респондента, про вжи
вання тютюну (курильного та некурильного),
припинення куріння, нараженість на вплив тютю
нового диму, економічні аспекти вживання тю
тюну, про дію засобів масової інформації та пи
тання, пов‘язані зі знанням, ставленням та
сприйняттям вживання тютюну. В Україні проект
GATS був реалізований Київським міжнародним
інститутом соціології (КМІС) в 2010 році як опиту
вання членів домогосподарств віком 15 років і
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старших. Для отримання репрезентативних даних
на загальнонаціональному рівні використовува
лась багатоступінчата кластерна вибірка. Для уча
сті в опитуванні в кожному відібраному домогос
подарстві випадковим чином обиралась одна
особа віком 15 років і старше. Інформація збира
лась за допомогою кишенькових електронних
пристроїв. Відсоток домогосподарств, які відпо
віли, склав 80,1%; відсоток респондентів, які від
повіли, склав 95,1%; загальний відсоток тих, хто
відповів, склав 76,2%.
Загалом було опитано 8 173 респонденти.

Дослідження здоров’я

Основні результати GATS
Вживання тютюну

Вплив тютюнового диму

~ В Україні 28,8% дорослих
(11,5 млн) на час опитування
курили тютюн (50,0% чоло
віків та 11,2% жінок).

~ 34,0% працюючих наражаються на вплив тю
тюнового диму на роботі.
~ 32,8% дорослих дихають тютюновим димом
щодня або майже щодня.

~ В Україні 25,5% дорослих є
щоденними курцями (45,4%
чоловіків та 8,9% жінок).

Припинення вживання тютюну
~ 68,0% теперішніх
курців зацікавлені в
тому, щоб припинити
курити.
~ 40,5% курців нама
гались припинити ку
рити протягом остан
нього року.

Економіка вживання тютюну
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Дослідження здоров’я
1 Включаючи сигарети промислового
виробництва та самокрутки. 2 Ті, хто
будьколи курили щодня, віком 1834
роки. 3 Теперішні некурці. 4 Куріння до
зволяється скрізь або дозволяється з
певними винятками. 5 Серед тих, хто
працює поза домом, зазвичай працює в
приміщені або і в приміщенні, і на від
критому повітрі. 6 Протягом останніх 30
днів. 7 Серед теперішніх курців сигарет.
8 Серед тих, хто вважає, що куріння
призводить до серйозних захворювань.
ПРИМІТКА: Теперішнє споживання
включає щоденне та епізодичне спожи
вання. Визначення «дорослі» сто
сується осіб віком 15 років та старших.
Результати були зважені для того, щоб
репрезентувати усіх чоловіків та жінок
віком 15 років та старших, які не перебу
вають в інституціональних закладах.
Відсотки відображають поширеність
кожного індикатора в кожній із груп, а
не розподіл між групами.
Фінансова підтримка була надана Ініціа
тивою Блумберга зі скорочення вжи
вання тютюну, програмою Блумберг Фі
лантропіз. Технічна допомога надана
Центрами контролю та профілактики
захворювань (ЦКПЗ), Всесвітньою ор
ганізацією охорони здоров‘я (ВООЗ),
Школою охорони здоров‘я ім. Блум
берга Університету Джонса Гопкінса та
RTIІнтернешнл. Програмна допомога
надана Фондом ЦКПЗ.
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Засоби масової інформації
~ 66,0% дорослих помічали інформацію,
спрямовану проти куріння.
~ 45,1% дорослих помічали маркетинг си
гарет: рекламу, спонсорування заходів або
промоакції.

Знання, ставлення, сприйняття
~ 93,1% дорослих вважають, що куріння при
зводить до серйозних захворювань.
~ 86,3% дорослих вважають, що вдихання
чужого тютюнового диму призводить до се
рйозних захворювань.
~ 31,4% дорослих вважають, що куріння ка
льяну призводить до серйозних захворю
вань.

С.ПОРИ РОКУ

Маркетингові дослідження

Чого бажають жінки?

Тетяна Пясковська
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Традиційно, майже кожного року КМІС ста
вить респондентамжінкам запитання стосовно
їхніх побажань щодо подарунків на 8 березня та
респондентамчоловікам — стосовно їхніх намірів
дарувати подарунки. За цей період були проведені
два опитування на цю тему. Опитування у 2010
році проводилося в період з 8 по 17 лютого 2010
року, було опитано 2032 респонденти. Запитання
ставалось окремо чоловікам і жінкам. Було опи
тано 914 чоловіків і 1113 жінок.
Опитування в 2011 році проводилося в період з 9 по
18 лютого, було також опитано 2032 респонденти.
Можна порізному сприймати свято 8 березня,
ставлення може змінюватися з роками, проте одне
залишається незмінним — у цей день жінки чека
ють подарунків від чоловіків. Проте, мабуть, самі
жінки не зможуть точно відповісти на запитання,
а чому саме вони чекають на подарунки 8 березня,
звідки взагалі пішла ця традиція?
Ще у Стародавньому Римі існував жіночий
день, який відзначали матрони. У цей день мат
рони (вільно народжені жінки, які перебувають у
шлюбі) отримували від своїх чоловіків подарунки,
були оточені любов’ю й увагою. Рабині теж отри
мували подарунки. Крім цього, господиня будинку
дозволяла невільницям у цей день відпочивати.
Одягнені в кращий одяг, із запашними вінками на
головах римлянки приходили в храм богині
Вести — хранительки домашнього вогнища.
Загалом сучасні українські жінки, як і старо
давні римські матрони, раді будьяким подарун

кам чоловіків, 82–84% опитаних жінок чекають
подарунків 8 березня.
Проте все ж таки це свято сприймається жін
ками скоріше як традиція і мало хто чекає гран
діозних презентів. Мабуть, саме тому лідером се
ред можливих подарунків уже протягом кількох
років залишаються квіти, турбота, увага й добре
слово, хоча зазвичай жінки нічого не мають проти
ювелірних прикрас, грошей (вони ще нікому не
зашкодили) та романтичних подорожей.
Якщо порівнювати ситуацію з подарунками
впродовж років, ми бачимо, що чоловіки прислу
ховуються до бажань жінок — квіти стали дару
вати менше (у 2003 р. — 38%, у 2010 р. — 32%, у
2011 р. знову дещо більше — 35%), а з турботою й
увагою взагалі настала суцільна гармонія — збіль
шилася кількість жінок, які бажають саме такого
прояву свята (з 2% до 13% у 2010 р. та 14% — у
2011 р.), і чоловіків, які планують своєю турботою
й увагою вразити жінок (з 1% до 6% у 2010 р. та
10% у 2011 р.).
Збільшилася кількість жінок, які напевно хочуть
спростити чоловікам складне завдання пошуку
подарунків, люб’язно обираючи гроші (з 3% до
7%). Натомість виявилося, що чоловіки більше
схильні до романтики — збільшилася кількість чо
ловіків, які планують дарувати жінкам романтичну
подорож (з 3% до 8%).
Тож тепер ще більше жінок матимуть змогу по
трапити до Риму і на власні очі подивитися на
батьківщину цього чудового свята весни, краси й
романтики…

Маркетингові дослідження
Подарунки, які б хотіли отримати
жінки і які планують подарувати
чоловіки (динаміка)
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ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Квiти

30.4

31.8

32.4

35.0

22.2

19.3

25.9

19.3

Туалетну воду. парфуми. косметику

10.4

8.7

8.1

5.4

7.7

4.7

6.0

4.5

Романтичну вечерю

4.3

3.3

3.2

4.3

3.5

2.2

2.7

4.2

Предмет одягу. взуття

3.6

2.2

2.9

1.7

2.6

2.6

3.1

2.2

Ювелiрну прикрасу

9.5

9.8

8.9

8.5

8.5

9.2

9.1

8.6

Будинок. квартиру

4.3

2.6

3.6

2.4

4

4.4

4.4

5.4

Електропобутовi прилади

3.2

4

2.2

1.5

4.1

3

2.0

2.3

Романтичну подорож

3.7

4.3

6.8

7.5

4.7

5.3

6.4

7.2

Грошi

4.3

4.6

4.7

4.6

4.5

6

6.7

6.5

Турботу. увагу. добре слово

7.6

6.4

5.7

9.7

11.8

13.9

12.9

13.5

Автомобiль

2.1

3.1

2.0

2.5

1.5

3.1

1.8

2.1

Господарськi дрiбницi

1.3

1.1

1.3

1.6

1.2

1.6

2.1

1.8

Книги. пiдписку на журнали

0.4

0.1

0.6

0.1

0.4

0.5

0.9

1.0

Iграшку

0.6

0.7

0.1

0.4

0.3

0.1

0.1

0.7

Домашню тварину

0.3

0.9

0.7

0.4

0.6

0.2

0.2

0.3

Дитину

0.6

0.9

0.7

1.0

0.4

0.4

0.4

0.6

Я не дарую подарункiв/мені не дару
ють подарунків

1.6

1.6

1.3

1.9

2.7

2

0.7

1.0

Нiчого

1.5

1.5

1.7

0.9

2.9

3.3

1.5

2.3

Немає такої людини

3.7

4.9

4.7

3.3

10.5

13.4

6.4

10.9

ПРОЕКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ КМІС

Проект по темі вживання
тютюну в Україні

Моніторинг суспільної
думки в Україні стосовно

«Глобальне опитування дорослого населення
України щодо вживання тютюну» (2010 р.)

актуальних суспільнополітичних питань

http://www.who.int/tobacco/surveillance/en_tﬁ_
gats_ukraine_report_2010.pdf

Проекти по темі ВІЛ/СНІД

http://www.ifes.org/Content/Publications/Surve
y/2010/~/media/Files/Publications/Survey/2010/2
0101012_Ukraine_Key_Findings.pdf

«Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ
інфекції серед клієнтів жінок, які надають сек
суальні послуги за плату, як компонент епід
нагляду за ВІЛ другого покоління» (2010 р.)

Права людини, ксенофобія,
екстремізм

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/mo
nitoring/pdf/clients_book2010.pdf
«Оцінка чисельності груп високого ризику
інфікування ВІЛ в Україні» (2010 р.)

Результати спільного дослідження КМІС та
Інституту прав людини і запобігання екстре
мізму та ксенофобії (Іплекс) щодо порушення
прав людини в Україні, ставлення до мігрантів
та до проявів екстремізму:

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/mo
nitoring/pdf/indd_ua.pdf

http://ihrpex.org/upl/doc/report_rights_2010_ex
tra_short_5.pdf

Проект з ініціативи КМІС
«Наша мета — жити до ста!»
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«Transition and Trepidation: Public Opinion in
Ukraine» (2010 р.)

Сприйняття Польщі в Україні

Результати дослідження КМІС за підтримки
ТМ «Боржомі». Організаційну та комунікаційну
підтримку проекту забезпечив київський офіс
SPN Ogilvy.

Презентація результатів загальноукраїн
ського опитування стосовно сприйняття По
льщі та поляків в Україні на сучасному етапі
двосторонніх відносин, про роль та місце По
льщі в економіці, культурі, зовнішній політиці
України.

http://www.spnogilvy.com.ua/ru/news/777

http://dif.org.ua/ua/press/jkrfojkk

Місцевий розвиток за
участі громад
Результати соціологічного дослідження
«Оцінка впливу підходу до місцевого розвитку
за участі громад,реалізованого в Україні у про
ектах ПРООН, що фінансувалися Європейським
Союзом та іншими донорами» розміщений на
сайті CBA за цим посиланням:
http://cba.org.ua/images/stories/documents/CB
A_publications/CBA_LQ.pdf.
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Рейтинг вузів «Компас»
Рейтинг українських вищих навчальних за
кладів за рівнем задоволеності освітою, думка
роботодавців та випускників 2010 та 2011 ро
ків:
http://www.yourcompass.org/img/Compass
2010_6MB.pdf
http://www.yourcompass.org/PDF%20Tables/Co
mpas2011_All.pdf
http://www.yourcompass.org/ua/ratings/compas
_2011/all.php

Огляд програм
ресоціалізації для
споживачів наркотиків
серед молоді та підлітків
Результати дослідження проведеного у 2010
році, з метою визначення основних проблем,
пов’язаних з реабілітацією/ресоціалізацією на
ркозалежних та можливостю залучати підлітків
14–17 років до таких програм:
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Resocial_web
.pdf

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ

Одне опитування очима інтерв’юерів
«Социология — наука, убеждающая в том,
что даже если в обществе невозможно жить, его
вполне можно изучать»
Е.Головаха

Тетяна Пясковська

Цим не дуже серйозним матеріалом хочемо
подякувати всім співробітникам польового де
партаменту за сміливість, небайдужість і креа
тивність у роботі.
У цьому році КМІС провів дослідження, завдяки
якому було винайдено багато методологічних і
практичних знахідок. Це — «Глобальне опиту
вання дорослого населення України стосовно вжи
вання тютюну» (GATS). Попереду — багато се
рйозних, методологічних статей корифеїв
української й американської соціології, координа
торів проекту, науковців у сфері охорони здоров’я.
Сьогодні ж ми надаємо можливість читачам по
дивитися на опитування очима тих, кому випадає,
мабуть, найтяжча й одна з найважливіших частин
проекту — проведення інтерв’ю.
Слово нашим інтерв’юерам.

Щодо гендерних проблем в селах
Цитата з к/ф «Москва сльозам не вірить»:
— Средств не хватает! Мужчин не хватает!
— Ну, с мужчинами мы Вам вряд ли поможем…
Вибірка у проекті була побудована таким чи
ном, що інтерв’юеру заздалегідь для кожного до
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могосподарства було призначено, кого він там
мав опитати — чоловіка чи жінку.
«В цьому проекті чоловіче та жіноче інтерв‘ю —
це закон підлості, закон Мерфі.»
«І ще, я розумію, що від нас це не залежить,
але це треба теж враховувати. В нас не те, що
на «десять девченок девять ребят», в нас в селах
на одного чоловіка десять жінок»
«Так, в мене бувало, третій раз приходиш, не
можеш застати вдома. Дружина каже: «немає
чоловіка». Я кажу: «а то чий чобіт у Вас під две
рима стоїть?» Вона каже: «то сусід».
«Ось ви мені зробили, що комп’ютер обирає,
кого мені опитувати. А я ж сама хочу обрати. Я
краще за нього знаю».

Ноухау КМІС та креатив інтерв‘юерів
У цьому проекті КМІС проводив дуже велику
підготовчу роботу для досягнення максимального
респонсрейту. Вибірка була адресною, тому КМІС
зміг завчасно попередити респондентів щодо май

бутнього опитування. Це надзвичайно рідкісне
явище в нашій практиці. Були надруковані інфор
маційні листи для майбутніх респондентів, які в
деяких випадках надсилав КМІС, а в деяких — ко
леги з областей.
У деяких – інтерв’юери творчо підходили до
справи та посвоєму розпоряджалися листами:
«Я хочу подякувати! Ви дали нам таку підго
товку за ці п’ять днів! Потім, нам допомогли
листи, які ви нам пізніше надіслали. Саме листи
нам дуже сильно допомагали. Тобто я дзвоню в
двері, кажу: «Вам лист». А коли він мені вже від
крив, то він вже мій, я його вже не випущу».
Творча думка та активність наших інтерв’юерів
не знає меж. Для досягнення респонсрейту вони
не зупинялися ні перед чим — навіть перед транс
портними засобами:
«Я за жінкою йшов два кілометри. Вона їхала
на велосипеді в сусіднє село на ферму, каже: «Я не
буду зупинятися». Так я йшов за нею, вона їде по
вільно, що з нею можна говорити, і я йшов і ти
кав». Тобто натискував на клавіши (в цьому про
екті КМІС використав 110 КПК (Кишенькові
персональні комп‘ютери), з якими інтерв‘юери хо
дили на опитування.

Костяна нога
Наші інтерв‘юери були готові заради прове
дення інтерв‘ю ризикувати своїм здоров‘ям:
«— Головне ногу не забути вставити.
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— За цю ногу можна було в лоб отримати!
— Дивлячись від кого..»
«А в мене навпаки було. Хлопець каже, що
дасть інтерв’ю. А мама за дверима кричить,
таке, я не буду казати, що. І табуретками кидає.
Я кажу: «У вас що, в мами з нервами не в порядку?»
Він каже: «Не звертайте уваги».
А іноді — навіть сімейним станом:
«Приходимо до цього Колі, я кажу: «Коля, ти
до нас потрапив під опитування, нам важливо
дізнатися твою думку». Він пішов, у подушки за
рився (я розповідаю, як це було) і сидить: «Я не
буду з Вами розмовляти!» Ми його вмовляли хви
лин 20, мама вже стоїть: «Іди поговори». І я вже
не витримала, і кажу: «Коля, якщо я зараз зайду
в цю кімнату, то ти будеш зобов’язаний зі мною
одружитися». І він виліз із подушок, і каже: «Я
краще з Вами поговорю».

Ставлення собак та респондентів до
комп‘ютерів
«На мене кинулася собака, я з сумкою. Відби
лася, підійшла до хвіртки, постукала. Нікого не
видно було. Тут звідкись з боку собака підбігла,
гавкає. Я вже думала йти, аж тут мене хтось
гукає. Я думаю: «Мабуть, хтось іде». Чекаю, від
кривається хвіртка, там жінка, і тут зза неї на
мене собака великий вискакує. Добре, що я захо
вала комп’ютер в сумку. Собака за сумку вхопила,
добре, що не пошкодила комп’ютер. Я просто в
шоці була…»

А деяких жінок КПК навіть…опромінювали:
«Приголомшливий був випадок. Матір потрібно
було опитати. Вона мене навіть прийняла. Я за
йшла, показала КПК. І далі був жах — вона забігла

«Ви хочете про це поговорити?»
Ще одне нововведення проекту GATS — телефони гарячої лінії (ГЛ), за якими працювали два спів
робітники КМІС. Один (Андрій Андросюк) відповідав за техніку, інша (Олександра Широкова) — за ме
тодику й душевний спокій інтерв’юерів.
Олександра Широкова, завідувач відділу контролю КМІС, працювала на гарячій лінії в цьому
проекті:
«Формат ГЛ — робота з інтерв’юерами «на пряму», щоб оперативно відреагувати у складній для
інтерв’юера ситуації. Цей формат роботи з інтерв’юерами на пряму допомагає уникнути ретрансляції
ланцюга інтерв'юер–бригадир–супервайзер–координатор. Були затримання міліцією, коли нашого ін
терв’юера попросили викласти всі документи й речі. Вона сказала, що може викласти все, крім КПК.
У той момент гаряча лінія була реальною допомогою у форсмажорі. Хоча спочатку ми не думали, що
ГЛ знадобиться саме для таких ситуацій і що такі ситуації взагалі можуть виникнути.
На якомусь етапі люди втомилися. Складно працювати в полі, яке триває більше місяця, а ми пра
цювали чотири! У той період потрібно було просто слухати інтерв’юера. Хочу висловити подяку
нашим шановним інтерв’юерам за самовідданість і відвагу».
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в дальню кімнату, сховалася за піч і кричала таким
нестямним криком: «Вона мене опромінила, забе
ріть її звідси». Я у голови просила пробачення.Тому
що вона рознесла все по вулиці, і я на цій вулиці вже
не змогла взяти інтерв’ю».

ЖИТТЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ
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Повну версію
статті В.Паніотто
«В.Матусевич між
Arts and Science»
читайте в журналі
«Соціологія:
теорія, методи,
маркетинг», №4
за 2010 год
(с. 214–216).

В.Матусевич між Arts and Science
… Мабуть, це дивне твердження, і не знаю, чи
доречне воно для ювілею, але мені здається, що
Володя Матусевич свого часу, обираючи між Arts
and Science, зробив хибний вибір. Так, звісно, він
один з найкваліфікованіших українських соціоло
гів, вдумливий, наполегливий, сумлінний. Воло
димир Матусевич один з піонерів соціології в на
шій країні, він носій соціологічної культури тих
часів, коли соціологія була ще овіяна романтикою,
а соціологи почувалися першовідкривачами і яко
юсь мірою борцями із тоталітарним режимом. …
Але я впевнений, що про це напишуть інші. Мені
хотілось би розповісти про іншу його грань...
Річ у тім, що Володя наділений дивовижною
чарівністю, артистичним хистом і почуттям гу

мору. Це й артистична зовнішність, і міміка, і особ
лива пластика рухів, якась елегантність, і органіч
ний гумор. Це гумор ситуацій, положень, гумор,
що виникає ніби з нічого, перетворюючи повсяк
денну рутинну ситуацію у веселу, комічну.
На фотографіях з ліва направо Пітер О‘Тул, Во
лодимир Матусевич (знімок 1971 р.) і Грегорі Пек.
Наскільки природно вписався Володя в цей ряд!
Моїй 14літній онуці, яка не знає нікого із зобра
жених, щоправда, більше сподобався Грегорі Пек,
але на другому місці з великим відривом від Пі
тера — Володимир. І це при тому, що акторів знято
професійними камерами і відретушовано, а я сфо
тографував Володю дорогою з Інституту філософії
на тлі «Наукової думки» без жодної підготовки.

ПОДІЇ

Щорічна міжнародна конференція WAPOR у 2011 році буде проводитися спільно з ESOMAR у ве
ресні. Місце проведення з‘ясовується.
http://www.unl.edu/wapor/conferences.html
Analyzing Communities on the Internet, ISA (1–4 Aug 2012, Buenos Aires)
Call for Papers for the Session Analyzing Communities on the Internet
Session by RC 33 (Research Committee on Logic and Methodology) at the 2nd ISA Forum of Sociology
(“Social Justice and Democratization”)
Submission of abstracts December 15th, 2011
Notiﬁcation of authors January 31st, 2012
Registration for the Conference April 10th, 2012
http://www.isasociology.org/buenosaires2012/
Qualitative Methods in the Sociology of Religion (August 1st – 4th, 2012, Buenos Aires, Argentina)
Joint Session
by RC 33 (Research Committee on Logic an Methodology),
RC22 (Sociology of Religion) and
ESA RN 34 (Sociology of Religion)
at the 2nd ISA Forum of Sociology (Social Justice and Democratization)
Submission of abstracts December 15th, 2011
Notiﬁcation of authors January 31st, 2012
Registration for the Conference April 10th, 2012
http://www.isasociology.org/buenosaires2012/
Methods for Aﬀect & Emotion, ISA (1–4 Aug 2012, Buenos Aires)
Submission of abstracts December 15th, 2011
Notiﬁcation of authors January 31st, 2012
Registration for the Conference April 10th, 2012
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The 8th International Conference on Social Science Methodology (RC33)
Venue: The University of Sydney, Sydney Australia
Conference dates: Monday July 9 — Friday July 13, 2012
Submission of proposals for sessions: May 17 — July 29, 2011
http://rc33conference2012.acspri.org.au
American Statistical Association Conference on Statistical Practice (February 1618, 2012, Orlando,
Florida)
Statistical Practice 2012 — the Inaugural Conference on Statistical Practice
http://www.amstat.org/meetings/csp/2012/index.cfm
International Conference on Methods for Surveying and Enumerating HardtoReach Populations
Contributed Call for Submissions open April 1–May 31, 2011
October 31–November 3, 2012
Marriott New Orleans at the Convention Center, New Orleans
www.amstat.org/meetings/h2r/2012
XVIII Всесвітній конгрес ISA
відбудеться з 13–19 липня 2014 року в Японії, Йокохама.
http://www.isasociology.org/congress2014/
Щорічна міжнародна конференція WAPOR у 2011 році буде проводитися спільно з ESOMAR у ве
ресні. Місце проведення з‘ясовується.
http://www.unl.edu/wapor/conferences.html
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СОЦІАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА 2010 РІК

НАДХОДЖЕННЯ ДО ВІДКРИТОГО БАНКУ

Шановні читачі! Нижче наведений перелік нових даних, отриманих Відкритим банком соціальних
даних в 2010 році. Всі дані Відкритого банку соціальних даних Ви можете знайти на сайті
(http://kiis.com.ua/db/) та безкоштовно отримати, надіславши запит. Коротку інформацію про банк
даних і адресу для формулювання запиту на отримання масивів див. http://kiis.com.ua/db/

Антон Грушецький

Опитування людей на виході з виборчих діль
ниць під час голосування на виборах Президента
України 2010 року (екзитпол). Дослідження про
водилося Національним консорціумом, до якого
входили Фонд «Демократичні ініціативи», Київ
ський міжнародний інститут соціології та Україн
ський центр економічних і політичних досліджень
ім. О. Разумкова. До Відкритого банку соціальних
даних були передані масиви респондентів 1го
(N=12,520) і 2го (N=16,123) турів виборів. Крім ін
формації про електоральний вибір масиви містять
дані про соціальнодемографічні характеристики
респондентів (стать, вік, освіта, рід занять, регіон
і тип населеного пункту проживання). До ВБСД
також були передані масиви людей, які відмови
лися взяти участь у цьому дослідженні. Ці масиви
включають інформацію про стать, вік, регіон і тип
населеного пункту проживання і причини не
участі в опитуванні.

Регулярний моніторинг КМІС “Думки та по
гляди населення України”. В 2010 році дослідження
проводилося в січні, лютому, березні, квітні, червні
та жовтні. В 2011 році дослідження проводилося
в лютому і березні.
Проведені дослідження містять низку запитань
з соціальнополітичної тематики, зокрема, запи
тання про електоральні преференції мешканців
України напередодні виборів Президента України
2010 року (опитування, проведене у січні 2010 року
до першого туру виборів), електоральні настрої
мешканців України у випадку виборів до Верхов
ної Ради України та Президента України (в опиту
ваннях, проведених після виборів Президента Ук
раїни 2010 року), ставлення населення до Росії і
погляди населення стосовно відносин між Украї
ною і Росією, зовнішньополітичні орієнтації меш
канців України, ставлення до державної політики
стосовно російської мови, самооцінку стану здо
ров’я, дані стосовно рівня ксенофобії, а також по
гляди населення стосовно проблем, які непокоять
їх найбільшою мірою.

За додатковою інформацією з приводу даних звертайтеся за адресою — a.grushetsky@kiis.com.ua
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ФОТОЗВІТИ ПРО ДЕЯКІ ПОДІЇ

1. Екзітпол: візит польських та російських колег, що здійснювали аудит нашої роботи

Пресконференції
35

2. Чікаго. Конференція WAPORAAPOR. Доповідь Паніотто та Харченко

Paul Lavrakas; Joye Dillman; Edith de Leeuw;
Streets of Chicago; Robi Manchin; Lei Huang;
Mike Traugott
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Відомий американський
методолог Don Dillman та
партнер КМІС Steven Kull

37

3. Візит до КМІСу експрезидента Американської соціологічної асоціації Мелвіна Кона,
його лекція і вручення йому звання почесного професора НаУКМА

Президент КМІС В.Хмелько, професор Мелвін Кон і В.Паніотто

38

4. Антитютюнове дослідження. Заключна презентація з участю представників влади та закордонних і українських експертів.
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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) —
приватна українська компанія, що працює спільно з Національним уні
верситетом «КиєвоМогилянська академія». КМІС заснований у 1991 році
як дослідницький центр Соціологічної Асоціації України, а з 1992 перетво
рений у приватне спільне підприємство.
КМІС складається з невеликого штату наукового і адміністративного
персоналу і тимчасових дослідницьких груп, які формуються при потребі.
КМІС має мережу інтерв’юерів, які працюють в усіх областях України і
Автономній республіці Крим.
КМІС — одна із провідних дослідницьких компаній в Україні, що надає
своїм клієнтам повний комплекс послуг за усіма напрямками:
• соціоекономічні дослідження
• політичні дослідження
• дослідження здоров'я
• маркетингові дослідження
• консалтинг та аудит досліджень.
КМІС проводить дослідження, використовуючи як кількісні, так і якісні
методи.Типи досліджень КМІС — опитування методом безпосереднього
(facetoface) інтерв’ю, телефонні (САТІ), поштові та онлайн опитування,
експертні опитування, фокусгрупи, глибинні інтерв'ю, контентаналіз
документів.

Контактна інформація:
Україна, 04070, м. Київ
вул. Волоська, 8/5
Тел./факс: +38 044 5373376 (багатоканальний)
+38 044 5017403 (багатоканальний)
+38 044 4635868
email:

oﬃce@kiis.com.ua
www.kiis.com.ua

