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ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ?
ОЦІНЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ УКРАЇНЦІВ
— Жить, как говорится, — хорошо!
— А хорошо жить еще лучше!
Із к/ф «Кавказская пленница»
Альона Горошко

Мало хто в Україні може поскаржитися на
стабільність та передбачуваність життя, це
стосується як загальнодержавної ситуації, так
і особистого «мікрокосму» кожної родини. Ми
вважаємо, що громадська думка українців є
доречним індикатором розвитку нашого суспільства й доречним мірилом того, чи є Україна
справді країною для людей. Для оцінювання й
моніторингу громадського та індивідуального
самопочуття КМІС започатковує систематичне
вимірювання двох індексів: Індексу суспільного благополуччя (ІСБ) та Індексу індивідуального благополуччя (ІІБ). Перший відображатиме настрої українців щодо загальної ситуації
в країні, а також очікування щодо майбутньої
ситуації, другий — говоритиме про оцінювання
українцями їхнього особистого життя та життя
їхніх родин.
Для побудови індексів ми ставимо 7 запитань1: 4 запитання взяті з переліку тих, які використовуються для побудови Індексу соціальних
настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3
запитання є стандартними для Омнібусів КМІС.
Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа1 Запитання були додані до Омнібусу КМІС, польовий
етап проходив 10–19 лютого 2012 року.

тами проведеного факторного аналізу. Нижче
Ви можете ознайомитись із переліком запитань.
Індекс суспільного благополуччя (ІСБ):
• На Вашу думку, справи в Українi зараз
iдуть у правильному напрямку чи в неправильному?
• Як би Ви оцiнили економiчний стан України?
• Якщо говорити про Україну в цiлому, як
Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим
чи гiршим, нiж зараз?
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):
• Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?
• Як би Ви оцiнили своє здоров’я?
• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я житиме краще чи гiрше, нiж зараз?
• Будь ласка, подивiться на картку i
скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає
фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?
Значення індексів можуть коливатися від —
100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі
оцінки ситуації для українців і незадоволеність
ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну
задоволеність ситуацією в країні та/чи власному житті.
Середнє значення ІСБ на момент проведення опитування становило -46 балів, тоді як індивідуальне благополуччя було оцінено значно
вище — на рівні 1,5 балів. Велика різниця в по-
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казниках свідчить про те, що українці в середньому набагато більше задоволені своїм власним життям, ніж ситуацією в Україні загалом.
Цікаво відзначити, що кореляція між двома індексами наявна, але зв’язок між ними слабкий
(r = 0,3). Слабкий зв’язок між двома змінними
може свідчити про те, що оцінки особистого
благополуччя та ситуації в країні мало впливають одна на одну, наприклад, респондент
міг бути повністю задоволений своїм власним
життям, але при цьому негативно оцінювати загальну ситуацію в країні.

Індекс суспільного благополуччя

Сумарна оцінка ІСБ перебуває на рівні — 46
балів. Якщо детальніше розглянути складові індексу, то помітимо, що найнижча оцінка з-поміж
трьох складових індексу припадає на оцінювання напрямку розвитку України — середнє для
цього запитання оцінюється в -74 бали2 (-100 —
код відповіді «справи йдуть у неправильному напрямку»). Достатньо низька оцінка була
отримана щодо економічного стану України (-47
балів; –50 за нашою шкалою — «поганий економічний стан»). Якщо говорити про очікування
того, яким буде життя в країні, оцінки були дещо
вищими. Так, середня за прогнозом оцінка для
України становить -14 балів (0 — «так само, як
зараз»; -50 — «дещо гірше»).
Аналізуючи ІСБ, ми передусім звернули увагу на те, якого значення він набуває для різних
регіонів України. Стандартно, в дослідженнях
КМІС ми умовно ділимо територію країни на 4
макрорегіони. Кореляції між значенням індексу
2 Детально ознайомитися з альтернативами відповідей
на запитання та їх кодуванням можна в Додатку.

17

та походженням респондента знайдено не було,
для всіх регіонів ІСБ набуває приблизно однакових значень, будучи нижчим у Центральному макрорегіоні (-52 балів), що вказує на те, що
жителі Центрального макрорегіону більшою
мірою не задоволені ситуацією в країні. Така
різниця може бути пояснена тим, що мешканці Центрального макрорегіону гірше оцінюють
економічний стан в Україні та більш песимістично налаштовані щодо того, яким буде життя в
Україні за рік.
Найвищу оцінку ситуації в країні дали респонденти, які в найближчу неділю проголосували б за чинного Президента В. Януковича.
Для цієї групи середнє значення ІСБ становить
2 бали, для прихильників Богословської — -27,
Тігіпка — -34. Найнижчі оцінки ситуації в країні
дають прихильники Н. Королевської (-55), П. Симоненка (-53), Б. Тарасюка (-71), Ю. Тимошенко
(-59), О. Тягнибока (-60), В. Ющенка (-55).
Зв’язку ІСБ між віком та освітою не виявлено.

Індекс індивідуального благополуччя
Як уже зазначалося раніше, на лютий 2012
року ІІБ становив 1,5 бала. Таке значення обраховано на основі чотирьох компонентів індексу,
які мають однаковий коефіцієнт впливу на фінальне значення. Зауважимо, що значення самих компонентів суттєво різняться. Так, досить
позитивні відповіді були отримані на запитання
щодо особистого щастя (27 балів) і здоров’я (14
балів) респондентів. Очікування щодо того, як
житиме родина в майбутньому, в середньому
були оцінені на -1 бал (у нашій шкалі значенню
0 відповідає очікування того, що стан родини
за рік не зміниться). Найнижчі оцінки були дані
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Графік 1. Значення
ІІБ та його окремих
складових для
респондентів різних
вікових груп (середнє)

Графік 2. Значення
ІІБ та його окремих
складових для
респондентів з різних
макрорегіонів (середнє)

щодо матеріального становища родини (-33
бали).
У наших дослідженнях часто можна спостерігати факт більшої задоволеності життям
чоловіками порівняно з жінками. У даному дослідженні це явище повторюється: індекс індивідуального благополуччя для чоловіків становить 6 балів, для жінок — -2 бали. При цьому
самооцінка щастя для жінок і чоловіків приблизно однакова, тоді як різниця в загальному індексі спричинена тим, що жінки зазвичай
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вважають своє здоров’я гіршим, а свою родину
менш забезпеченою. При цьому суттєва різниця стає помітною в респондентів різної статі в
середньому віці — молодь приблизно однаково оцінює своє життя, тоді як зниження ІІБ серед жінок старшого віку відбувається набагато
швидше, ніж серед чоловіків.
Теза про те, що молодість — найкраща пора
життя, є досить поширеною серед населення
України. Вважаємо, що ця думка досить дискусійна, але наші дані говорять про те, що, принаймні при самооцінці власного життя, вона є
правильною для більшості респондентів. Загалом зауважимо чітку тенденцію: чим молодша
людина, тим вищий у неї індекс індивідуального
благополуччя. Детальніше зі значенням індексу
Ви можете ознайомитися на графіку 1. Так, можемо сказати, що ІІБ від 19 балів у віці від 18 до
29 років поступово знижується до -23 балів у віці
від 70 і старших.
Варто відзначити, що з віком у респондентів
знижується кількість позитивних оцінок щодо
всіх складових індексу, при цьому найбільшу
різницю між наймолодшою та найстаршою віковими групами можемо спостерігати щодо питань самооцінки здоров’я та щастя.
Якщо говорити про регіональні особливості,
згідно з нашими даними, найбільше задоволені
життям жителі Західного макрорегіону, їхній середній індекс ІІБ становить 11 балів, тоді як для
Південного макрорегіону — 2 бали, Східного —
-2,6 бала, Центрального — -3,1 бала. Уважно
проаналізувавши складові індексу, помічаємо,
що значуща різниця між респондентами із Заходу та іншим населенням України простежується
щодо всіх компонентів індексу. Детальніше зі

Соціально-економічні дослідження
значеннями всіх складових індексу Ви можете
ознайомитися на графіку 2.
Найбільшу різницю можемо помітити між
оцінками власного здоров’я й особистого щастя респондентами Західного та Східного макрорегіонів.
Можемо зробити висновок про те, що українці більше задоволені життям власної родини
та їх самих, ніж ситуацією, що склалася в державі; при цьому, зв’язок між оцінками загальнодержавного й особистого життя є середнім.
Соціально-економічний індекс доволі низький
для всіх регіонів України, дещо гірше, ніж українці загалом, життя в країні оцінюють мешканці Центрального макрорегіону. Якщо говорити
про індекс індивідуального благополуччя, то
дещо вища задоволеність життям спостерігається у молоді; були відмічені регіональні особливості — мешканці Західного макрорегіону
в середньому вище оцінюють власне благополуччя. O

Додаток. Питання анкети та кодування альтернатив
На Вашу думку, справи в Україні зараз
ідуть у правильному напрямку чи в неправильному? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде
жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

у правильному напрямку
100
у неправильному напрямку -100

Набагато краще
Дещо краще
Так само, як зараз
Дещо гірше
Набагато гірше

Як би Ви оцінили економічний стан України? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Дуже хороший
Хороший
Задовільний
Поганий
Дуже поганий

100
50
0
-50
-100

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви
вважаєте, через рік життя в Україні стане кращим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Набагато кращим
Дещо кращим
Так само, як зараз
Дещо гіршим
Набагато гіршим

100
50
0
-50
-100

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?
ОДНА ВІДПОВІДЬ
Так
Скоріше так, ніж ні
І так, і ні
Скоріше ні, ніж так
Ні
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100
50
0
-50
-100

100
50
0
-50
- 100

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Дуже хороше
Хороше
Посереднє (ані хороше,
ані погане)
Погане
Дуже погане

100
50
0
–50
–100

Яке з тверджень найбільше відповідає фінансовому стану Вашої сім’ї?
Ми можемо дозволити собі купити все, що
захочемо
Ми можемо дозволити собі купувати деякі
коштовні речі
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми
можемо дещо відкладати
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати
одяг вже важко
Нам не вистачає грошей навіть на їжу

100
50
0
– 50
– 100

