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Анотація

Від 2001 року Київський міжна род ний інсти тут соціології (КМІС) здійснює
моніто ринг відчут тя щас тя на се лен ням Украї ни, що дає змо гу не тільки від -
сте жу ва ти зміни, а й виз на чи ти чин ни ки, що впли ва ють на щас тя. Ми ви ко -
рис то вуємо дані щорічних опи ту вань (крім 2004 року) для опи су ди наміки рівня 
щас тя на се лен ня Украї ни (16 опи ту вань). У кож но му опи ту ванні було про ве -
де но інтер в’ю із при близ но 2000 рес пон дентів. Для вимірю ван ня рівня щас тя ми 
ви ко рис то вуємо пря ме за пи тан ня: “Ви вва жаєте себе щас ли вою лю ди ною?” з
варіан та ми відповіді “так”, “рад ше так, ніж ні”, “і так, і ні”, “рад ше ні, ніж
так”, “ні”. У нашій статті ми подаємо ди наміку рівня щас тя (відсо ток рес пон -
дентів, які ска за ли, що вони щас ливі або до сить щас ливі) з 2001 до 2017 року. Ми 
вив чаємо два типи чин ників, що впли ва ють на рівень щас тя. Перш за все —
 пов’язані з ре альністю, такі як соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки та
рівень бла го по луч чя. Однак ми та кож вив чаємо вплив сприй нят тя си ту ації,
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зок ре ма вплив за до во ле ності рес пон дентів різни ми ас пек та ми жит тя на
рівень щас тя (за до во леність сім’єю, ро бо тою, рівнем без пе ки тощо).
Ми та кож про во ди мо ко гор тний аналіз змін у де терміна нтах щас тя мо лоді
впро довж 10 років. Ми порівнюємо гру пу мо ло дих лю дей (18–34 років) у 2006
році з гру пою мо ло дих лю дей віком 18–34 роки у 2016 році та гру пою тих, кому
28–44 роки, у 2016-му (це ко гор та 18–34 років 2006 року у 2016-му). Цей тип
аналізу дасть змо гу відок ре ми ти вікові зміни в де терміна нтах щас тя від змін,
по в’я за них з істо рич ни ми змінами.

Клю чові сло ва: щас тя, суб’єктив не бла го по луч чя, за до во леність жит тям,
життєві орієнтації, чин ни ки щас тя, де терміна нти щас тя, пред ик то ри щас -
тя, ко гор тний аналіз, банк да них
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Ди на ми ка уров ня счас тья и его де тер ми нан ты.
Укра и на 2001–2017

Аннотация

С 2001 года Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло гии (КМИС) осу ще -
ствля ет мо ни то ринг ощу ще ния счас тья на се ле ни ем Укра и ны, что по зво ля ет
не толь ко от сле жи вать из ме не ния, но и опре де лить фак то ры, вли я ю щие на
счас тье. Мы ис поль зу ем дан ные еже год ных опро сов (кро ме 2004 года) для опи -
са ния ди на ми ки уров ня счас тья на се ле ния Укра и ны (16 опро сов). В каж дом
опро се про во ди лись ин тер вью с при мер но 2000 рес пон ден тов. Для из ме ре ния
уров ня счас тья мы ис поль зу ем пря мой воп рос: “Вы счи та е те себя счас тли вым
че ло ве ком? ” с ва ри ан та ми от ве та “да”, “ско рее да, чем нет”, “и да, и нет”, “ско -
рее нет, чем да”, “нет”. В на шей статье мы пред ла гаем ди на ми ку уров ня счас -
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тья (про цент рес пон ден тов, ко то рые ска за ли, что они счас тли вы или дос та -
точ но счас тли вы) с 2001 по 2017 год. Мы из уча ем два типа фак то ров, вли я ю -
щих на уро вень счас тья. Преж де все го — свя зан ные с ре аль нос тью, та кие как
со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки и уро вень бла го по лу чия. Одна ко
мы из уча ем и вли я ние вос при я тия си ту а ции, в час тнос ти вли я ние удов лет во -
рен нос ти рес пон ден тов раз ны ми ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья (удов -
лет во рен ность семь ей, ра бо той, уров нем бе зо пас нос ти и т.п.).
Мы так же про во дим ко гор тный ана лиз из ме не ний в де тер ми нан тах счас тья
мо ло де жи в те че ние 10 лет. Мы срав ни ва ем груп пу мо ло дых лю дей (18–34 года) 
в 2006 году с груп пой мо ло дых лю дей в воз рас те 18–34 лет в 2016 году и груп пой
тех, кому 28–44 года, в 2016-м (это ко гор та 18–34 лет 2006 года в 2016-м).
Этот тип ана ли за по зво лит от де лить воз рас тные из ме не ния в де тер ми нан -
тах счас тья от из ме не ний, свя зан ных с ис то ри чес ки ми из ме не ни я ми.

Клю че вые сло ва: счас тье, суб ъ ек тив ное бла го по лу чие, удов лет во рен ность
жиз нью, жиз нен ные ори ен та ции, фак то ры счас тья, де тер ми нан ты счас тья,
пред ик то ры счас тья, ко гор тный ана лиз, банк дан ных
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Abstract

Since 2001, Kiev International Institute of Sociology (KIIS) monitors feeling of
happiness of Ukraine population, which allows not only to track changes, but also to
identify factors that affect happiness. We use the data of annual surveys (except
2004) to describe the dynamic of level of happiness of population of Ukraine (16
surveys). We interview about 2000 respondents in every survey. To measure level of
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happiness we use direct question “Do you consider yourself a happy man?” with
answers “yes”, “rather yes, than no”, “both yes and no”, “rather no, than yes” and “no”.
In our paper we present the dynamics of happiness level (the percentage of respon -
dents who said that they are happy or rather happy) from 2001 to 2017. We study two
types of factors influencing the level of happiness. First of all, factors associated with
reality, such as socio-demographic factors and the level of well-being. However we are
also studying the effect of the perception of the situation, in particular, the impact of
satisfaction with various aspects of life on the level of happiness (satisfaction with
family, work, security level, etc.)
We also conduct a cohort analysis of changes in the determinants of happiness of
young people over 10 years. We compare a group of young people (18–34 years) in
2006 with a group of young people 18–34 years old in 2016 and with a group of 28–44 
years old in 2016 (this is a cohort of 18–34 year 2006 in 2016). This type of analysis
will allow to separate the age-related changes in the determinants of happiness from
the changes associated with historical changes.

Keywords: happiness, subjective well-being, satisfaction with life, life orientations,
factors of happiness, determinants of happiness, predictors of happiness, cohort
analysis, data bank

У статті роз гля дається ди наміка суб’єктив но го відчут тя щас тя на се лен -
ням Украї ни з 2001 до 2017 року. Аналізу ють ся чин ни ки, що впли ва ють на
рівень щас тя на се лен ня за га лом (віком 18 років і стар ших) і мо лоді.

Вимірю ван ня

За сло ва ми Е.Ди не ра, “суб’єктив не бла го по луч чя виз на чається як ко -
ґнітивні та афек тивні оцінки з боку лю ди ни її жит тя”. Ці оцінки вклю ча ють
емоційні ре акції на події, а та кож коґнітивні суд жен ня про за до во леність та
на пов неність жит тя. Та ким чи ном, суб’єктив не бла го по луч чя — це ши ро кий 
кон цепт, що вклю чає пе ре жи ван ня приємних емоцій, низ ь кий рівень не ґа -
тив них на строїв та ви со ку за до во леність жит тям [Diener, 1984: p. 63]. Хоча
соціоло ги пи шуть про різне ро зуміння щас тя і про різні його ас пек ти (див.,
на прик лад, інтер в’ю “Соціологія і щас тя” соціоло га та соціаль но го філо со фа 
Зиґмун та Ба у ма на, кот рий, на пев но, є одним із на й кра щих відо мих су час -
них соціаль них мис ли телів1), ми вва жаємо, що суб’єктив не відчут тя щас тя є 
одним із на й а дек ватніших вимірників суб’єктив но го доб ро бу ту. Ми згодні з 
виз на чен ням Ри чар да Леєра, який під щас тям ро зуміє “... по чут тя того,
що вам доб ре, що ви радієте жит тю і хо че те збе рег ти це по чут тя” [Лэ йард,
2012: c. 26].
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1 Я ніколи не зна хо див кра щої відповіді, ніж по вто рю ва ти відповідь Йо га на Вольф -
ґанга Ґете на за пи тан ня про те, чи було в ньо го “щас ли ве жит тя”. Як ви те пер, ма буть,
знаєте, він відповів, що мав щас ли ве жит тя, хоча він не міг зга да ти жод но го щас ли во го
тиж ня. Пос лан ня в цьо му твер дженні читається настільки ж лег ко, наскільки вирішаль -
не зна чен ня воно має для на шо го ро зуміння при ро ди щас тя: а саме, що щас тя по ля гає не у 
сво боді від не приємнос тей, а у про тис то янні не приємнос тям, бо ротьбі з ними та їх по до -
ланні...” [Jacobsen, 2014: p. 93].



 Валідність цьо го підхо ду до во дить В.Паніотто у книзі “Ка чес тво со ци о -
ло ги чес кой ин фор ма ции”. Він роз гля дає всі соціологічні озна ки під ку том
зору ви яв лен ня по каз ни ка (інфор мації), яка може бути кінце вим свідчен -
ням валідності соціологічно го вимірю ван ня. Аналіз по ка зав, що в цьо му
сенсі існує п’ять типів соціологічних ознак, а для вимірю ван ня рівня за до во -
ле ності та рівня щас тя найбільш валідним ме то дом є са мо оцінка рес пон ден -
та. “Жодні об’єктивні по каз ни ки — як фізіологічні (пульс, ди хан ня і т.ін.),
так і соціальні (ви со ка за рплат ня, хо роші жит лові умо ви і т.ін.), — що
свідчать, з точ ки зору дослідни ка, про по вне бла го по луч чя рес пон ден та,
ніякі спос те ре жен ня та суд жен ня інших лю дей не є підста вою ствер джу ва -
ти, що дана лю ди на за до во ле на, якщо вона це за пе ре чує” [Па ни от то, 1986: c.
117]. Найбільш валідною інфор мація про за до во леність рес пон ден та є тоді,
коли вона над хо дить від са мо го рес пон ден та, а не коли її дослідни ки в про -
цесі аналізу ви во дять за до по мо ги інших по каз ників.

Тож для вимірю ван ня рівня щас тя ми ви ко рис то вуємо пря ме за пи тан ня 
“Чи Ви вва жаєте себе щас ли вою лю ди ною?” з варіан та ми відповіді “так”,
“рад ше так, ніж ні”, “і так, і ні”, “рад ше ні, ніж так”, “ні”.

Для оціню ван ня за до во ле ності окре ми ми ас пек та ми жит тя ми ви ко рис -
то вуємо за пи тан ня з ана логічною шка лою (на прик лад: “Наскільки Вас за -
до воль няє або не за до воль няє Ваша ро бо та?” — “повністю за до воль няє”,
“більше за до воль няє, ніж ні”, “наскільки за до воль няє, настільки ж не за до -
воль няє”, “більше не за до воль няє, ніж за до воль няє”, “повністю не за до воль -
няє”).

Для оціню ван ня рівня доб ро бу ту — за пи тан ня про те, на що рес пон ден -
тові бра кує гро шей: “Будь лас ка, под ивіться на кар тку і скажіть, яке із твер -
джень на й точніше відповідає фіна нсо во му ста но ви щу Ва шої сім’ї?”. 

Нам не вис та чає навіть на їжу 1

Нам вис та чає на їжу, про те одяг ку пу ва ти вже склад но 2

Нам вис та чає на їжу та одяг і ми мо же мо на ко пи чу ва ти, про те цьо го не
 вистачає на якісь до рогі речі (такі як те левізор чи хо ло диль ник) 3

Ми мо же мо собі доз во ли ти ку пу ва ти до рогі речі (такі, як те левізор чи
 холодильник) 4

Ми мо же мо доз во ли ти собі ку пи ти все що за вгод но 5

Це за пи тан ня КМІС ви ко рис то ву вав від 1994. Воно по ка за ло ви со ку
ско рель о ваність з ба гать ма по каз ни ка ми, що ха рак те ри зу ють рівень доб ро -
бу ту. Так, на прик лад, ди наміка час тки тих, кому не вис та чає гро шей на їжу,
збіга ла ся з ди намікою аб со лют ної бідності, яку роз ра хо ву вав для Украї ни
Світо вий банк.

Дані

Від 2001 року Київський міжна род ний інсти тут соціології (КМІС)
здійснює моніто ринг відчут тя щас тя з боку на се лен ня Украї ни, що дає змо -
гу не тільки відсте жу ва ти зміни, а й виз на чи ти чин ни ки, які впли ва ють на
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щас тя. Ми ви ко рис то вуємо дані на ших щорічних омнібус них досліджень
(крім 2004 року) для опи су ди наміки рівня щас тя на се лен ня Украї ни
(17 опи ту вань). У кож но му дослідженні з 2001-го до лю то го 2014-го ме то -
дом інтер в’ю опи та но 2000 рес пон дентів віком від 18 років, що меш ка ють у
110 се лах, се ли щах місько го типу та містах усіх об лас тей Украї ни та Кри му,
а та кож у Києві, за чо ти ри щаб ле вою сто хас тич ною на кож но му щаблі ви -
біркою.

 На пер шо му щаблі відби ра ють ся міста і сільські ра йо ни з імовірністю,
про порційною розміру (PPS), на дру го му щаблі відбу вається ви пад ко вий
відбір 200 то чок опи ту ван ня (по што вих дільниць в одних досліджен нях, ви -
бор чих дільниць — в інших) по всій Україні (в усіх 24 об лас тях Украї ни та в
АР Крим). На треть о му щаблі ви пад ко вим мар шрут ним ме то дом відби ра -
ють ся до мо гос по да рства. За вер шаль ним ета пом є ви пад ко вий відбір  ре -
спондентів у до мо гос по да рствах.

Ста тис тич на по хиб ка вибірки з імовірністю 0,95 не пе ре ви щує 2,3% для
по каз ників, близь ких до 50%; 2,0% — для по каз ників, близь ких до 25% та
75%; 1,5% — для по каз ників, близь ких до 12% та 88%; 1% — для по каз ників,
близь ких до 5% та 95% (на ве де но те о ре тичні ве ли чи ни ста тис тич ної по хиб -
ки без ура ху ван ня диз айн-ефек ту; для пе ре важ ної більшості по каз ників
вплив диз ай ну за сто со ва ної в опи ту ванні сто хас тич ної вибірки підви щує
по хиб ку не більш як в 1,5 раза).

 Дані з 2001-го до лю то го 2014-го реп ре зен та тивні для всьо го до рос ло го
на се лен ня Украї ни. Досліджен ня, про ве дені з лю то го 2014 року, реп ре зен -
та тивні для до рос ло го (18+) на се лен ня Украї ни, але без оку по ва них те ри -
торій (без Кри му та час ти ни До нець кої та Лу га нської об лас тей, що не пе ре -
бу ває під кон тро лем Украї ни).

Як і в ба гать ох інших досліджен нях, про ве де них в Україні після анексії
Кри му та оку пації час ти ни Дон ба су, ди наміка ре зуль татів соціологічних
опи ту вань по час ти по в’я за на зі змінами в по гля дах, дум ках і орієнтаціях лю -
дей, а по час ти — зі зміною те ри торії Украї ни, яка дос туп на для соціо -
логічних опи ту вань. Нап рик лад, за да ни ми на ших опи ту вань, час тка при -
хиль ників всту пу Украї ни до ЄС з лю то го 2013-го (опи ту ван ня по всій те ри -
торії Украї ни) до ве рес ня 2016-го (опи ту ван ня без оку по ва них те ри торій)
збільши ла ся з 37% до 46%, тоб то на 9 відсот ко вих пунктів, але якщо по -
рівню ва ти зіставні те ри торії, тоб то при бра ти з да них 2013 року Крим та оку -
по ва ну час ти ну Дон ба су, то зрос тан ня за цей період ста но ви ти ме від 42% до
48%, тоб то лише 6 відсот ко вих пунктів. Та ким чи ном, мож на ска за ти, що
дві тре ти ни ди наміки по в’я зані зі змінами “в го ло вах лю дей”, на томість зі
зміною те ри торії, кон троль о ва ної Украї ною, — тре ти на. Однак відок рем -
лен ня скла до вих ди наміки кож но го разу ви ма гає окре мо го аналізу.

Ди наміка рівня щас тя в Україні

Далі на ве де но схе му, що опи сує ди наміку рівня щас тя (відсо ток  ре -
спондентів, котрі ска за ли, що вони щас ливі або до сить щас ливі) та ди наміку 
доб ро бу ту (відсо ток рес пон дентів, які ма ють дос тат ньо гро шей на їжу та
одяг).
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Рис. 1. Ди наміка рівня щас тя і рівня доб ро бу ту, 2001–2017

Як ба чи мо, рівень щас тя (чис ло щас ли вих) виріс з 2001 року до 2010
року з 38% до 65%. Мож ли вою при чи ною та ко го істот но го зрос тан ня рівня
щас тя мог ло бути еко номічне зрос тан ня в Україні, яке три ва ло від 2002-го
до світо вої еко номічної кри зи 2008-го. Звісно, один цей чин ник не може по -
яс ни ти зрос тан ня і падіння рівня щас тя — еко номічні не га раз ди 2008 року
не тільки не при зве ли до падіння рівня щас тя, а й навіть суп ро вод жу ва ли ся
його зрос тан ням до 65% у 2010 році. Далі він дещо зни зив ся і в остан ньо му
довоєнно му році ста но вив 58%. Хоч як це див но, анексія Кри му та фак тич на
війна з Росією не при зве ли до істот но го падіння рівня щас тя. За різни ми
оцінка ми, до се ре ди ни 2015 року близь ко 8 ти сяч лю дей були вбиті та близь -
ко 18 ти сяч от ри ма ли по ра нен ня в ре зуль таті конфлікту. Крім того, близь ко
1,4 мільйо на лю дей ста ли “внутрішньо пе реміще ни ми осо ба ми”. Рівень доб -
ро бу ту на се лен ня суттєво впав. Тим ча сом час тка щас ли вих ста но вить 57%
(без Кри му, але з оку по ва ни ми те ри торіями Дон ба су) і 59% без Кри му і без
оку по ва них те ри торій. З чим це по в’я за не?

Це пи тан ня заціка ви ло Тома Ко у па і Мак си ма Обри за на (див.: [Coupe,
Obrizan, 2016]). Ви ко рис то ву ю чи один із видів реґресійно го аналізу, вони
де тальніше про а налізу ва ли наші дані й ви я ви ли, що се редній рівень щас тя
знач но зни зив ся в зо нах, які без по се ред ньо пе ре жи ва ють війну, з та ким
впли вом без по се ред ньо го пе ре жи ван ня війни на рівень щас тя осо би, який
мож на порівня ти із втра тою щас тя, якої віднос но бла го по луч на лю ди на за -
знає, коли стає бідною. Вод но час по при те, що війна на Сході домінує у ЗМІ
в Україні, рес пон ден ти в інших реґіонах Украї ни в основ но му так само щас -
ливі, як і пе ред війною. Впро довж 2016 року рівень щас тя стабілізу вав ся, а у
травні 2017-го щас ли ви ми були 53%, не щас ни ми — 20%, се ред ню по зицію “і
так, і ні” або по зицію “важ ко ска за ти” об ра ли 27%.

90 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 1

Во ло ди мир Паніотто, Юлія Сах но, Аліса Пяс ко вська

38

49 52
47

52 54 57 59
65 63

57 58 60

17 19
26

31

40 42
47 49

40
45

39 42
48

52

59
54 54 53

31 30 29 30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
20

01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13 .1

4

.1
5

.1
6

.1
6

.1
7

рівень щастя

рівень щастя (Україна без окупованих територій)

рівень добробуту

рівень добробуту (Україна без окупованих територій)

02 05 05 12 05



Чин ни ки щас тя в Україні

Ми вив чаємо два типи чин ників, що впли ва ють на рівень щас тя. Пе ре д -
усім чин ни ки, по в’я зані з ре альністю, такі як соціаль но-де мог рафічні ха рак -
те рис ти ки та рівень бла го по луч чя. Про те на по ведінку лю дей впли ває не
лише ре альність, а й сприй нят тя цієї ре аль ності. Нап рик лад, Во ло ди мир
Ґімпель сон і Даніель Трей сман по ка зу ють, що сприй нят тя нерівності є
більш важ ли вим, ніж сама нерівність [Gimpelson, Treisman, 2015]. Тому ми
та кож вив чаємо вплив сприй нят тя си ту ації, зок ре ма силу впли ву за до во -
лен ня різни ми ас пек та ми жит тя (сім’єю, ро бо тою, рівнем без пе ки тощо) на
рівень щас тя.

Порівнян ня си ту ації до анексії Кри му та війни на Дон басі із су час ною си -
ту ацією по ка зує, що го ловні чин ни ки, які по зи тив но впли ва ють на щас тя, є
до сить стабільни ми (але не на оку по ва них те ри торіях). Ми на во ди мо  резуль -
тати аналізу за леж нос тей на підставі аґреґова них да них трьох  опи тувань
2015–2016 років (Украї на без оку по ва них те ри торій; усьо го 5952 інтер в’ю).

Ґен дер

Таб ли ця 1

Ґен дер і рівень щас тя
(% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Ґен дер на на лежність % щас ли вих/рад ше щас ли вих

Чо ловік 56,7

Жінка 54,6

За га лом 55,6

Як свідчить таб ли ця 1, чо ловіки дещо щас ливіші за жінок, але це ба га то
в чому по в’я за не з тим, що жінки в Україні жи вуть при близ но на 10 років
дов ше, ніж чо ловіки, а з віком рівень щас тя в Україні змен шується. Крім
того, че рез більш дов ге жит тя жінок се ред них із віком стає більше са мотніх,
що теж неґатив но впли ває на рівень щас тя (табл. 1).

Вік

Як вид но з діаг ра ми на ри сун ку 2, за лежність рівня щас тя від віку май же
лінійна, зво рот но про порційна: чим більший вік, тим ни жчий рівень щас тя.

Цим Украї на істот но відрізняється від США та ба гать ох євро пе йських
країн. Як пише С.Ла ак со нен: “Ба га то досліджень по ка за ли, що за леж ності
між віком і щас тям є U-подібни ми та ким чи ном, що існує мінімум при близ -
но між 40 і 50 ро ка ми” [Laaksonen, 2016]. І хоча кон тро лю ван ня тих чи інших 
змінних дещо ви дозмінює фор му кри вої, ці за леж ності да лекі від тих, що ха -
рак терні для Украї ни.

Д.Бла нчфла у ер та А.Освальд та кож повідом ля ють про U-подібну фор -
му кри вої за леж но від віку, ха рак тер ну для США та Ве ли кої Бри танії
[Blanchflower, Oswald, 2004; 2008]. На ве де мо, на прик лад, вис но вок С.Ла ак -
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со на: “Щас тя і за до во лен ня від жит тя U-подібні з віком. У Ве ликій Бри танії
та США бла го по луч чя до ся гає мінімуму, якщо інші речі за ли ша ють ся не -
змін ни ми, у віці при близ но 40 років. Алесіна зі співав то ра ми (докл. див.:
[Alesina, DiTella, VfcCulloch, 2004]) про а налізу ва ли де терміна нти щас тя за
період по над 10 років як для США, так і для 12 євро пе йських країн. Го лов -
ним фо ку сом їхньо го досліджен ня було не вікове щас тя, але вони теж знай -
шли U-подібну за лежність” [Laaksonen, 2016].

Рис. 2. Вік і рівень щас тя (% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Освіта

Рис. 3. Освіта та рівень щас тя
(% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Як вид но на діаг рамі (рис. 3), чим вища освіта, тим ви щий рівень щас тя
(більш ви со кий рівень освіти вод но час і підви щує ма теріаль ний рівень, і ро -
бить пра цю більш твор чою). А те, що осо би з не пов ною ви щою освітою ма -
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ють дещо ви щий рівень щас тя, ніж осо би з ви щою освітою, по яс нюється
тим, що се ред них більше сту дентів і мо ло дих лю дей.

Сімей ний стан

Рис. 4. Шлюб і рівень щас тя 
(% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Діаг ра ма на ри сун ку 4 по ка зує, що одру жені є більш щас ли ви ми в усіх
віко вих гру пах, але особ ли во це сто сується лю дей, стар ших за 30 років.

Доб ро бут

Чим ви щий рівень доб ро бу ту, тим ви щий рівень щас тя, за лежність є
прак тич но лінійною (див. рис. 5).

Рис. 5. Доб ро бут і рівень щас тя
(% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Здо ров ’я

Рівень щас тя за ле жить від рівня здо ров ’я теж май же лінійно — чим ви -
щий рівень здо ров ’я, тим ви щий рівень щас тя (див. рис. 6). До речі, са мо -
оцінки здо ров ’я та рівня ма теріаль но го доб ро бу ту теж тісно по в’я зані між
со бою (за да ни ми трав ня 2017 року коефіцієнт ко ре ляції ста но вить 0,395),
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що ста вить під сумнів тезу “здо ров ’я ні за які гроші не ку пиш”. Тоб то, за на -
ши ми да ни ми, буде до реч но ска за ти, що кра ще бути ба га тим і здо ро вим, ніж
бідним і хво рим.

Рис. 6. Здо ров ’я і рівень щас тя (% тих, хто щас ли вий і рад ше щас ли вий, ніж не щас ли вий)

Чин ни ки щас тя та ціннісні орієнтації на се лен ня

Як уже за зна ча ло ся, на рівень щас тя впли ває не тільки ре аль на си ту ація, 
а й сприй нят тя її. Важ ли вий не тільки рівень ма теріаль ної за без пе че ності
або жит лові умо ви, а й їх сприй нят тя як доб рих чи по га них, тоб то за до во -
леність ними. Ми ста ви ли за пи тан ня щодо за до во ле ності рес пон дентів різ -
ни ми ас пек та ми їхньо го жит тя. У таб лиці 2 на ве де но коефіцієнти реґресії,
що по ка зу ють зв’я зок за до во ле ності тими чи інши ми ас пек та ми жит тя з
рівнем щас тя (дані про ве де но го у травні 2017 опи ту ван ня КМІС; опи та но
2040 осіб віком 18 років і стар ших на те ри торії, кон троль о ваній Украї ною, за 
ме то ди кою, опи са ною в підрозділі “Дані”). Всі коефіцієнти є зна чи ми ми на
рівні 1%.

Таб ли ця 2

Зв’я зок між за до во леністю різни ми ас пек та ми жит тя
і рівнем щас тя  респондентів (2017, тра вень)

Наскільки Вас за до вольня ють такі ас пек ти Ва шо го жит тя 
(у дуж ках кур си вом ско ро че на на зва для графіків)

Коефіцієнт 
реґресії βa

Ваше осо бис те (iнтим не) жит тя? (інтим не жит тя) 0,327

Рiвень Ва шої ма тер iаль ної за без пе че ностi? (гроші) 0,288

На яв на мож ливiсть впли ва ти на те, що вiдбу вається з Вами? 0,274

Мож ливiсть ре ал iзу ва ти свої здiбностi? 0,267

На яв на мож ливiсть бути не за леж ним(-ою)? 0,257

Ваша сiм’я (всi, кого Ви вiдно си те до своєї сiм’ї )? (ро ди на) 0,246

Міра впев не ностi в за втраш ньо му днi? (стабільність) 0,243
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Наскільки Вас за до вольня ють такі ас пек ти Ва шо го жит тя 
(у дуж ках кур си вом ско ро че на на зва для графіків)

Коефіцієнт 
реґресії βa

ЗАПИТАННЯ ТIЛЬКИ ДО ТИХ, ХТО ПРАЦЮЄ: Ваша ро бо та? (ро -
бо та) 0,234

На яв на мож ливiсть участi в гро ма дсько му життi? 0,226

Став лен ня до Вас на вко лишніх лю дей? (соціум) 0,205

Вашi знан ня, досвiд, умiння? 0,190

Ваша по ве дiнка сто сов но на вко лишніх лю дей? (со цпо ведінка) 0,188

ЗАПИТАННЯ ТIЛЬКИ ДО ТИХ, У КОГО Є ДIТИ: По ве дiнка Ва ших
дiтей, роз ви ток їхнiх осо бис тих якос тей? (діти) 0,182

Вашi жит ловi умо ви? (умо ви) 0,170

За без пе чен ня без пе ки Украї ни? (без пе ка) 0,131

Еко но мiчне ста но ви ще в Українi? (еко номіка) 0,114

Стан при род но го се ре до ви ща у Ва шо му мiстi (се лищi), селi? (еко логія) 0,045

a У цьо му ви пад ку цей коєфіцієнт збігається з коефіцієнтом ко ре ляції Пірсо на.

Як ба чи мо, дво ма на й суттєвішими чин ни ка ми щас тя на се лен ня Украї -
ни є за до во леність сек су аль ним жит тям (0,327) і рівнем ма теріаль ної за без -
пе че ності (0,288). За у ва жи мо, що по каз ник зв’яз ку між са мо оцінкою сво го
фіна нсо во го ста но ви ща (“на що не вис та чає гро шей”) і рівнем щас тя є тро хи
ни жчим (0,237), а між до хо дом (reported income) і рівнем щас тя він ще ни -
жчий (0,134). Нас туп ни ми чин ни ка ми є сприй нят тя сво бо ди (мож ливість
са мо му кон тро лю ва ти своє жит тя, реалізу ва ти свої здібності й бути не за -
леж ним), сім’я, міра впев не ності у май бут ньо му; ро бо та. Дивує те, що чин -
ник дітей, які, згідно зі сте ре о ти па ми, ма ють бути одним із го лов них ас -
пектів щас тя, посідає ли шень 13-те місце з-поміж 17 чин ників. Мож ли во, це
тому, що діти при но сять не тільки щас тя, а й тур бо ти і не щас тя.

Крім за пи тан ня про щас тя ми за пи ту ва ли та кож про за до во леність жит -
тям у цілому. Цей інди ка тор суб’єктив но го бла го по луч чя є, мож ли во, більш
раціональ ним, тоді як щас тя — більш емоційним виміром бла го по луч чя.
Коефіцієнт ко ре ляції між рівнем щас тя і рівнем за до во ле ності жит тям ста -
но вить 0,376.

Та кож слід за зна чи ти, що для оку по ва ної час ти ни Дон ба су (тут ми не
роз гля даємо ці дані) щас тя знач но більше за ле жить від рівня без пе ки, а вже
потім — від за до во лен ня інтим ни ми сто сун ка ми, від сімей но го жит тя та
дітей.

По ши рені ме то ди вив чен ня ціннос тей, зок ре ма ме то ди ка Швар ца, ви ко -
рис то ву ва на в Євро пе йсько му соціаль но му дослідженні (див.: [Schwartz,
2003]), пе ре дба ча ють, що рес пон дент по ви нен оцінити набір ціннос тей і
 сказати щодо кож ної з них, наскільки вона важ ли ва для ньо го. Валідність
 такого вимірю ван ня вик ли кає сумніви. По-пер ше, рес пон ден ти мо жуть від -
повідати на ці за пи тан ня, ви би ра ю чи соціаль но ба жані та схва лю вані речі,
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по-дру ге, вони мо жуть не усвідом лю ва ти, що саме для них є важ ли вим, че -
рез за хисні ме ханізми. Нап рик лад, лю ди на, яка найбільше цінує гроші, але
не може от ри ма ти ро бо ту з ви со ким рівнем опла ти, буде пе ре ко ну ва ти себе,
що го лов не — не гроші, а твор чий ха рак тер праці, і саме так відповіда ти ме на
за пи тан ня [Паніотто, Хар чен ко, 2017]. Тому КМІС у своїх досліджен нях
ви ко рис то вує ме то ди ку В.Хмель ка [Хмель ко, 1988]. В.Хмель ко до во дить,
що чим більше часу лю ди на при свя чує тій чи іншій діяль ності (не за леж но
від того, по до бається чи не по до бається їй ця діяльність), тим більшим є вне -
сок змін у за дов оле ності цією діяльністю у за дов леність жит тям. Отже, чим
більшим є вне сок тієї чи іншої скла до вої жит тя у за до во леність жит тям за га -
лом, тим більш цінним для лю ди ни є скла до ва. Роз роб ле на Хмель ком ме то -
ди ка вимірю ван ня ціннос тей пе ре дба чає виз на чен ня за до во ле ності окре ми -
ми ас пек та ми жит тя і жит тям у цілому та роз ра ху нок зв’яз ку (коефіцієнтів
пар ної реґресії) між цими ас пек та ми і за до во леністю жит тям у цілому
(рівень щас тя теж мож на ви ко рис то ву ва ти як по каз ник за до во ле ності жит -
тям). Ця ме то ди ка виг ля дає більш обґрун то ва ною, ніж ме то ди ки, ба зо вані
на са мо оцінках, але її мож на за сто со ву ва ти лише для пев ної су куп ності, пев -
ної гру пи лю дей, а не для окре мих індивідів. Цікаво те, що під цим ку том
зору ієрархія чин ників, що впли ва ють на рівень щас тя, може роз гля да ти ся
як струк ту ра ціннос тей досліджу ва ної соціальної групи.

Ди наміка чин ників щас тя (ціннос тей) мо лоді

Для відок рем лен ня тих змін у чин ни ках щас тя, що по в’я зані із соціаль -
ни ми змінами, від тих, що по в’я зані з віком, ми ви ок ре ми ли три гру пи осіб.
Мо лодь 18–34 років у 2006 році, ця сама вікова ко гор та 18–34 роки у
2014-му, та гру па осіб віком 26–42 роки у 2014-му (це ті, кому було 18–34 у
2006-му і хто по старів на 8 років). У кожній із цих груп при близ но 600 осіб.
Вибір років для порівнян ня час тко во по в’я за ний із тим, що за пи тан ня, які
нас цікав лять, за сто со ву ва ли ся не кож но го року. Важ ли во та кож те, що дані
2006 року реп ре зен та тивні для всієї те ри торії Украї ни, а 2014-го — тільки
для те ри торії, кон троль о ва ної Украї ною (тоб то без Кри му і оку по ва ної час -
ти ни Дон ба су).

Соціаль но-де мог рафічні чин ни ки на суб’єктив не по чут тя щас тя впли -
ва ють при близ но одна ко во — як на старші ве рстви на се лен ня, так і на мо -
лодші (ми їх тут де таль но не роз гля даємо). У мо лоді мен ша за лежність по -
чут тя щас тя від віку та статі, але спос те ре гається така сама тен денція зрос -
тан ня щас ли вості зі зрос тан ням рівня освіти та з поліпшен ням ма теріаль но -
го ста но ви ща.

На рис. 7 зоб ра же но роз поділ впли ву на щас тя різних ас пектів жит тя
лю дей віком 18–34 років у 2006-му у спад но му по ряд ку — від на й впли -
вовішого до на й менш важ ли во го. На ньо му вид но, що 2006 року щас тя мо -
лоді найбільше за ле жа ло від інтим но го жит тя, сто сунків у ро дині й того, як
до них став лять ся на вко лишні (це те, що ми маємо на увазі під “соціумом”).
Вод но час на й мен ше на по чут тя щас тя у мо ло дих лю дей впли ває їхнє став -
лен ня до інших, дов ко лиш ня еко логічна си ту ація та рівень за хи ще ності те -
ри торії, на якій вони жи вуть. Мож на при пус ти ти, що в мо лод шо му віці
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люди більше за лежні від ду мок сво го ото чен ня, тому на по чут тя щас тя дуже
впли ває цей по каз ник.

Рис. 7. Чин ни ки щас тя мо лоді у 2006-му
(коефіцієнти пар ної реґресії впли ву за до во ле ності ас пек та ми жит тя на рівень щас тя)

Як зміни вся роз поділ ціннос тей за 8 років? Порівняй мо мо лодь 2006 і
мо лодь 2014 років. За у ва жи мо, що опи ту ван ня 2014 року, взя те для порів -
нян ня, про во ди ло ся у жовтні, в роз палі воєнних дій.

Графік на ри сун ку 8 візуалізує різни цю впли ву одна ко вих чин ників на
щас тя мо лоді 2006 і 2014 року. Чин ни ки на осі х роз та шо вані в по ряд ку
змен шен ня різниці між 2006 і 2014 ро ка ми.

Рис. 8. Ди наміка чин ників щас тя мо лоді з 2006-го до 2014 року
(коефіцієнти пар ної реґресії впли ву за до во ле ності ас пек та ми жит тя на рівень щас тя)
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З графіка вид но, що за ці 8 років ви рос ла тільки зна чущість влас ної по -
ведінки щодо інших, на томість зна чущість інших чин ників або змен ши ла ся, 
або не зміни ла ся. Так, щас тя мо лоді 2014 року мен ше за ле жить від гро шей,
від еко номічної си ту ації та стабільності. Те, що вплив без пе ки на по чут тя
щас тя не зміни вся, з од но го боку, виг ля дає див ним, а з іншо го —  узго -
джується з вис нов ком Тома Купе і Мак си ма Обри за на [Coupe, Obrasin,
2016], що на щас тя впли ває лише без по се реднє про жи ван ня близь ко до зони 
бой ових дій. Те, що гроші ста ли менш важ ли вим чин ни ком щас тя для мо ло -
ді, може бути по в’я за не з кон тек стом, в яко му про во ди ло ся досліджен ня, — в 
період ак тив них бо йо вих дій мо лоді люди більше пе рей ма ли ся пи тан ня ми
спра вед ли вості та совісті, ніж ма теріаль ни ми мірку ван ня ми. Мож ли во, че -
рез це і чин ник “со цпо ведінка” став більш важ ли вим, ніж раніше. Вод но час
це може бути по в’я за не з тим, що ве ли ка час ти на гру пи — сту ден ти, котрі ще
не пра цю ють і не за без пе чу ють себе са мостійно, котрі ще не ма ють сім’ї,
тому, коли їх за пи ту ють, наскільки вони за до во лені своїм ма теріаль ним ста -
но ви щем, вони відповіда ють, що їх усе влаш то вує.

Су куп ний вплив віку і соціаль них умов по ка зує порівнян ня мо лоді 2006 
року із по старілою на 8 років ко гор тою 26–42 у 2014-му (рис. 9).

Рис. 9. Ди наміка чин ників щас тя віко вої ко гор ти
(коефіцієнти пар ної реґресії впли ву за до во ле ності ас пек та ми жит тя на рівень щас тя)

За цей час силь но впа ла зна чущість низ ки чин ників, які 2006 року були
до волі важ ли ви ми. Так, ма теріаль не ста но ви ще, стабільність та жит лові
умо ви на 2014 рік ста ли май же вдвічі менш важ ли ви ми для по чут тя щас тя.
Вплив за до во ле ності ро бо тою теж впав, але не силь но. Стабільно на й менш
важ ли вим чин ни ком є рівень за хи ще ності те ри торії, на якій про жи ває лю -
ди на, як і еко логічна си ту ація на вко ло; ці два чин ни ки на й мен ше впли ва ють 
на по чут тя щас тя. А от на й важ ливішими чин ни ка ми за вісім років жит тя на -
шої віко вої ко гор ти ста ли такі чин ни ки, як ро ди на, соціум (“по ведінка
інших щодо мене”), діти та со цпо ведінка (“моя по ведінка щодо інших”).
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Найімовірніше, ро ди на та діти ста ли більш важ ли ви ми че рез те, що вікова
ко гор та за ці вісім років до сяг ла віку, коли влас не з’яв ляється своя ро ди на та 
свої діти. Що ж до соціаль ної по ведінки, то, як і у ви пад ку мо лоді 2014 року,
на зна чен ня цьо го чин ни ка впли ну ла си ту ація у країні й за галь на зміна
ціннісних орієнтацій в суспільстві за цей період.

Рис. 10. 2014 рік. Мо лодь vs люди віком 26–42 роки
(коефіцієнти пар ної реґресії впли ву за до во ле ності ас пек та ми жит тя на рівень щас тя)

Графік на ри сун ку 10 по ка зує зістав лен ня чин ників щас тя мо лоді
2014-го і лю дей віком 26–42 роки у 2014-му. Го лов ним чи ном, гру пи не
силь но відрізня ють ся, окрім кількох чин ників. Так, ро ди на і діти ма ють
для стар шої гру пи на се лен ня більше зна чен ня, ніж для мо лод шої. Утім, це
до волі логічний ре зуль тат, оскільки мо лоді люди ще не ма ють своєї ро ди -
ни й дітей, тож їхнє щас тя більше за ле жить від інтим но го жит тя та влас ної
по ведінки щодо інших. По ряд із тим, старші мен ше пе рей ма ють ся  еко ло -
гічною си ту ацією, ніж мо лодші, про те різни ця в по каз ни ках не знач на.
 Частково схожість цих груп по яс нюється тим, що на відміну від по пе -
редніх порівнянь 2006 і 2014 років у цьо му разі порівню ють ся не дві окремі
ви бірки, а дві підмно жи ни з однієї вибірки — віком 18–34 та 26–42 роки,
тоб то вікові ко гор ти 26–34 років було вклю че но і в ту, і в іншу гру пу й утво -
рю ють при близ но по ло ви ну кож ної гру пи, що знач но змен шує варіацію
ознак.

Та ким чи ном, вік впли нув лише на підви щен ня зна чу щості чин ників
“ро ди на” та “діти”, оскільки за вісім років люди ввійшли у вік, коли з’яв -
ляється своя ро ди на та діти, і при свя чу ють їм де далі більше часу. Всі інші
зміни по в’я зані із соціаль ни ми змінами (Євро май дан, анексія Кри му, війна
на Дон басі), а та кож змінами щодо дос туп ної для досліджен ня те ри торії
Украї ни.
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Се ред ас пектів жит тя, важ ли вих для по чут тя щас тя, за вісім років у мо -
лоді зміни ло ся став лен ня до гро шей, ро бо ти, умов про жи ван ня, за хи ще -
ності та стабільності — вплив цих чин ників на рівень щас тя впав. Про те
більш впли во вою ста ли їхні сто сун ки із соціумом — по ведінка лю ди ни щодо
на вко лишніх та їхня по ведінка щодо неї.

Ре зю ме

У ХХI столітті рівень щас тя на се лен ня Украї ни пе ре важ но зрос тав (з
38% до 65% щас ли вих), потім дещо зни зив ся і за раз до сить стабільний.
Більшість на се лен ня (53%) ста ном на тра вень 2017 були щас ли ви ми, 20% —
не щас ли ви ми, а 27% — і щас ли ви ми, і не щас ли ви ми вод но час.

Мож на виз на чи ти основні чин ни ки, що впли ва ють на рівень щас тя
 українського на се лен ня:

— Вік — мо лоді люди за зви чай щас ливіші за старші ве рстви на се лен ня.
— Сімейні та інтимні сто сун ки — за до во лен ня інтим ни ми сто сун ка ми

та сімей ним жит тям є одним із на й важ ливіших чин ників щас тя за всі
роки моніто рин гу; порівня но менш щас ли ви ми є ті, хто не є одру же -
ним або втра тив пар тне ра.

— Здо ров ’я — чим кра ще здо ров ’я, тим щас ливіші люди.
— Рівень ма теріаль но го доб ро бу ту — люди із ви щим фіна нсо вим ста но -

ви щем знач но щас ливіші, ніж бідні.
— Освіта — вища освіта збільшує ймовірність того, що лю ди на буде щас -

ли вою.
— Рівень сво бо ди (мож ливість са мо му кон тро лю ва ти своє жит тя, реа -

лізу ва ти свої здібності й бути не за леж ним) — це є одним із важ ли вих
чин ників щас тя.

Що сто сується мо лоді, то і для мо лоді го лов ни ми чин ни ка ми щас тя
є сек су альні сто сун ки, сім’я, рівень ма теріаль ної за без пе че ності, рівень
освіти. Для мо лоді більш зна чу щи ми, ніж для на се лен ня в цілому, є відно си -
ни зі своїм ото чен ням. Зна чен ня цьо го чин ни ка з 2006-го до 2014 року зрос -
ло, а от рівень ма теріаль но го за без пе чен ня, ро бо та, умо ви про жи ван ня,
ступінь без пе ки і стабільності, хоч як це див но, ста ли мен ше впли ва ти на
рівень щас тя мо лоді.

Обго во рю ю чи ре зуль та ти, слід ска за ти, що дані про чин ни ки щас тя
всьо го на се лен ня були от ри мані на ве ли ких ма си вах (від 2000 до 5000 рес -
пон дентів), тоді як дані щодо мо лоді — на вибірці, що охоп лює 600 рес пон -
дентів, і це мог ло по зна чи ти ся на от ри ма них ре зуль та тах.

До інших об ме жень статті на ле жить те, що ми не про ве ли розрізнен ня
ефектів зву жен ня те ри торії опи ту ван ня і змін у свідо мості лю дей. Більш де -
таль но го аналізу ви ма гає та кож взаємодія чин ників.

Ра зом із тим май же всі ви ко рис тані нами дані є у відкри то му дос тупі.
Ми реґуляр но пе ре даємо нові дані Київсько го міжна род но го інсти ту ту со -
ціології в Національ ний банк соціологічних да них “Київський архів”
(http://ukraine.survey-archive.com/).
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ДОДАТОК

Ди наміка рівня щас тя в Україні (2001–2017)*

“Чи вва жаєте Ви себе
щас ли вою лю ди ною?” Так

Рад ше
так, ніж

ні
І так, і ні Рад ше ні, 

ніж так Ні Важ ко
ска за ти

Січень 2001 20,0 18,1 27,5 13,6 18,9 1,9
Лис то пад 2002 22,9 26,0 22,4 16,6 10,4 1,8
Лис то пад 2003 24,0 28,0 24,0 14,0  8,0 2,0
Гру день 2005 21,7 25,2 26,8 13,5 11,4 1,3
Жов тень 2006 22,8 29,4 24,9 10,8  9,1 3,0
Гру день 2007 28,0 26,2 21,2 12,3 10,5 1,8
Бе ре зень 2008 28,1 28,9 20,8 11,5  7,7 3,1
Чер вень 2009 30,3 28,3 21,1  9,8  7,3 3,2
Чер вень 2010 33,1 31,9 18,9  9,2  5,2 1,7
Лю тий 2011 34,0 29,2 17,0  9,0  7,9 2,9
Лю тий — лис то пад 2012 21,8 35,3 26,3  9,0  4,0 3,6
Лю тий — лис то пад 2013 24,3 33,8 24,4  9,8  5,3 2,5
Лю тий 2014 22,0 37,7 23,3  8,0  4,3 4,7
Тра вень 2015 24,4 34,4 20,8  9,8  7,1 3,5
Тра вень 2016 26,0 28,1 20,8 12,8  8,5 3,7
Тра вень 2016 22,9 31,1 25,2 11,1  7,6 2,0
Тра вень 2017 24,4 28,7 24,2 12,2  7,3 3,2

* Для 2012—2013 років под а но се редній по каз ник за лю тий — лис то пад. Для 2015–2017 
років под а но циф ри для Украї ни без оку по ва них те ри торій (АР Крим та час ти на
 Донецької й Лу га нської об лас тей).
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