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Якість життя 

 

 

• означає ступінь задоволення матеріальних і 
нематеріальних потреб - виконання стандартів або 
реалізації цінностей : біологічних, психологічних, духовних, суспі
льних і політичних, культурних, економічних і 
екологічних осіб, сімей і груп. 

 

 

• Це поняття   
застосовується в суспільній політиці, психології, медицині,   екон
оміці і соціології;  
Словник PWN  



• Дослідження якості життя стосується :  

 

   -життєвого рівня і коштів життя  

-здоров'я, довголіття�  

-взаємин і суспільних 

зв`язків (наприклад,   рівня кооперації і су

спільної інтеграції) 

   - посилення одиничних і групових 

конфліктів)  

- суспільних проблем 



Об'єктивне 

трактування якості життя  
• якість життя визначають об'єктивні показники(кількісні і якісні, речові і показники цінностей�) 

 

• пересічний перебіг життя  
 

• фактор смертності  
 

• кількість споживаних калорій  
 

• рівень доходів  
 

• розповсюдження і рівень бідності  
 

• рівень безробіття  
 

• квартирні умови  
 

• рівень забруднення навколишнього середовища  
 

• сфера політичної свободи  
� 

• рівень шкільної освіти 

 

• реалізація майнових прав 



Рівень і якість життя 

    Рівень життя      Якість життя 

     Галузі/спосіб оцінки            Об`єктивні             Суб`єктивні 

      Квартирні умови       Кількість кімнат Задоволення помешканням 

    Відносини між людьми Частота контактів з далекими 

родичами 

Задоволення від родинних 

стосунків 

            Освіта        Рівень освіти Задоволення від досягнутого 

рівня освіти 

          Здоров`я    Тривалі хвороби Задоволення своїм станом 

здоров `я 

         І так далі 



WHOQOL Group, 1994 

• Якість життя визначається як спостерігання особою її життєвої 

позиції в контексті культури,системи цінностей,  прийнятим суспільство

м, в якому живе людина або в ставленні до 

її життєвих цілей, очікувань, зацікавленості  

• Врахування суб'єктивної перспективи -особа є 

суб'єктом, який здатний і  єдиний може визначити якість свого життя  

• Соціально-культурна обумовленість оцінки -

 сприйняття і оцінка власної життєвої ситуації  в контексті переданих 

суспільством цінностей, виникає з того яке місце особа 

займає в суспільній структурі. 

• Розмаїтість якості життя - вказує на аспекти 

ситуації особи чи суспільної групи, які мають бути 

враховані, щоб можна було зробити комплексну оцінку якості життя.  



WHOQOL Group 1994 

• �� В роздумах WHOQOL ,присвячених якості життя , 

крім загального визначення поняття ми знаходимо 

також перерахунок сфер життя,які слід взяти до уваги 

якщо ми хочемо вловити істоту явища  

• Це наприклад: 

-фізичне і психічне здоров’ я 

-рівень незалежності від інших 

-суспільні відносини 

-особисті переконання особи 

-вплив цих особистих переконань на середовище,в якому особа 

живе 

(Rapley, 2003, s. 50).  

� 



Суб’єктивні показники якості 

життя 
• “якщо ми віримо (…)що якість життя обумовлена досвідом життя ,то це 

замінюючі показники. Вони описують умови життя ,які припустимо що впливають 

на досвід життя ,але не уможливлюють його безпосередньої оцінки 

“(Campbell)�Без цього не можливе отримання повної картини .Campbell 

запропонував додавання “суб’єктивних показників” сконцентрованих на 

індивідуальних оцінках ,думках стосовно щоденного досвіду ,різних сфер 

життя .Незважаючи на брак точності показників ,виражених в одиницях, завдяки 

їм отримана  можливість безпосередньої оцінки відчуття задоволення . Campbell 

підкреслював ,що без посилання до відчуття задоволення, виміряти 

задоволення є неможливо. 

 

• Це безпесередньо: 

- ступінь задоволення з життєвих умов 

- відчуття щастя 

- сенс життя 

- рівень стресу 

- відчуття задоволення потреб 

 

 



-Задоволення від життя є використовуваним показником 

до цілісного виміру суб’єктивного добробуту.Відповідає 

індивідуальним оцінкам когнітивного характеру ,які 

стосуються загальної життєвої ситуації в контексті 

прагнень,очікувань і цінностей особи .Таким чином з 

вище сказаної цитати можна зробити висновок ,що 

задоволення життям є елементом добробуту ,який є 

ширшим поняттям з контексту функціонування особи. 

 

-Успіх,задоволення життям можна розуміти як рефлексну 

оцінку свого життя, як сукупності або як окремих його 

елементів. 



Виміри опису якості життя 

• Cummins (1996), аналізуючи 27 визначень якості життя, які 

перераховували, стверджував, що більшість з них включає 5 

вимірів: 

• емоційне благополуччя (85%), 

• здоров'я (70%), 

• сімейні та соціальні відносини (70%), 

• матеріальний добробут (59%), 

• професійна робота або інші форми діяльності (56%). 

• Більше того, численні дослідження підтверджують, що 

вищезазначені сфери оцінюються як найбільш важливі з точки 

зору респондентів. У ході подальших аналізів Cummins виділив 

ще два виміри: 

• впевненість та безпека 

• функціонування в громаді. 

 



• Як частина перспективи, заснованої на 

концепції щастя, можна виділити два 

способи вирішення питання про високу 

або низьку якість життя: гедоністичний і 

еудаймоністичний (див. Ryan, Deci 

2001). 

 



Визначення 

Гедоністичне: 
•Метою дії для широкої громадськості є прагнення до щастя 

якомога більшої кількості людей. Відносна цінність різних видів 

діяльності повинна вимірюватися «рахунком задоволення» (felicific 

calculus), вона повинна бути опорною рамкою для правителів, а 

головним фактором, що визначає, є «задоволення і страждання», 

які відчуває суспільство внаслідок вжитих заходів. 



Гедоністичне поняття 

• висока якість життя означає переживання позитивних 

емоцій, високий рівень задоволення від конкретних 

сфер життя і життя в цілому, рідкісний досвід 

негативних настроїв. 

• Гедоністична модель зазвичай відрізняє два основні 

виміри психічного благополуччя, перша з яких 

складається з балансу емоційних переживань, як в 

короткому, так і в довгостроковому періодах, на 

другому оцінюванні, що стосується вашого життя в 

цілому або його індивідуальних вимірів у різних 

часових перспективах. , включаючи очікування щодо 

майбутнього (Czapiński, Panek, 2007). 



Еудаймоністичне поняття 

• висока якість життя поєднується з 

прагненням до самореалізації, 

досягнення цілей, часто без зусиль, з 

життям, повним достоїнств, які 

дозволять розвивати весь потенціал. 



Потреби і якість життя 
• біологічні потреби або 

потреби безпеки(а 

отже, найбільш 

пов'язані з 

матеріальною сферою 

людського 

функціонування) 

повинні 

задовольнятися 

приблизно в 80%, щоб 

вони могли виявити 

подальші потреби. У 

свою чергу, їхнє 

задоволення є ще 

меншою умовою 

активізації ще базових, 

але більш високих 

потреб, так що в 

кінцевому підсумку 

мета-потреба може 

стати участю підрозділу 

з неповними (хоча і 

значними), які 

задовольняють інші 

потреби (Маслов). 

 



Порівняння і якість життя 

• Міхалос вводить поняття "розрив", що є наслідком несумісності 

держави, яку бажає людина з поточною ситуацією. Грунтуючись 

на аксіонормативній системі, яка домінує в її середовищі, 

референтних групах і минулому досвіді, особа оцінює в шести 

аспектах, включаючи: 

• що потрібно, 

• що він заслуговує, 

• що очікується, 

• що ви очікуєте отримати, 

• чого немає зараз, але було у минулому 

• що він жадає. 

• Якщо він бачить високий рівень невідповідності, якість життя 

відчувається як низька, а протилежна ситуація дозволяє 

визначити якість життя як високу (1985). 



Порівняння мігранта 

Згідно з теорією множинних порівнянь, мігранти оцінюють якість 

життя, посилаючись на: 

• Ситуація в країні походження, 

• Інші мігранти, яких вони зустрічають 

• Громадяни країни перебування 



Цілі 

• Навмисна поведінка – це вибір. 

• Навмисна поведінка, тобто спрямована на досягнення 

наміченого результату, регулюється нашою особистістю, яка 

включає наші відносини, цінності та переконання про себе, що, в 

свою чергу, полегшує нам вибір. 

• Вона допомагає в такому стані самоконцентрації, тобто 

спрямовує увагу на наше «я», «нагадуючи» себе про ваші 

погляди. 

• Особлива інтенціональна поведінка - самоконтроль - свідома і 

довільна зміна власних реакцій. 

• Люди з більшим самоконтролем краще справляються зі стресом 

і розчаруванням, а розпад самоконтролю лежить в основі 

агресії, наркоманії, депресії і перетворення небажаних думок 

(Baumeister, Heartherton, Tice, 1994) 

• Метою близько 25% нашої діяльності є позитивна самооцінка 



Міграція 

• Міграція є постійною або тимчасовою 

зміною місця проживання, пов'язаною з 

перетином адміністративних кордонів, 

наприклад, держави або міста. 



Форми міграції 

• форми міграції: 

• еміграція - від'їзд, 

• імміграція - прибуття, 

• реіміграція (реміграція) - повернення з міграції, 

• вигнання - втеча, 

• евакуація - організована державою, щоб уникнути очікуваної 

загрози, 

• репатріація - повернення громадян з іноземної території, 

організоване їхньою державою, 

• переселення (переміщення) - переселення громадян тієї чи 

іншої країни в межах її кордонів, 

• депортація - примусове переселення даної особи або групи осіб 

на периферію тієї чи іншої країни або за її межі 



Види міграції 
Міграції можна поділити з погляду на: 

•Діапазон переміщень: 

-внутрішні міграції - переміщення людей в межах державних 

кордонів, 

-зовнішня міграція - переміщення людей з однієї адміністративної 

чи політичної одиниці в іншу. 

•Тривалість: 

-травилий 

-тимчасовий, включаючи сезонний 

•Мета: 

-туризм, 

-охорона здоров'я, 

-паломництво, 

-заробітки. 



Міграції як навмисна дія 

• Ціль: 

-пізнавальний(туризм) 

-оздоровчий(лікування) 

-релігійний(паломництво) 

-зміни життєвої ситуації(заробіток) 



 

 

                                Середні  преференції цілей міграції для мігрантів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                        робота             помешкання    освіта      освіта дітей     безпека   



Фактори push і pull 

Push factors                                                        Pull factors  

низька зарплата                               великі шанси працевлаштування 

 

високе безробіття                             шанси більшого заробітку 

 

погані умови роботи                        інші економічні можливості 

 

малі перспективи                             вищий рівень життя 

 

погані умови життя                          більш сприятливий клімат 

 

брак почуття безпеки 

 

 



Стратегії міграції 

• Вибір форми міграції залежить від: 

-ситуації в країні, яка приймає 

-ситуації в країні, з якої ти їдеш 

-цілей і очікувань мігранта 

-коштів мігранта 

-особистості мігранта 



Стратегії адаптації 

• Асиміляція-подібність до мешканців країни 

перебування. Відмова від традицій(культури, 

цінностей, звичаїв) країни походження 

• Інтеграція-приєднання до життя країни  перебування 

• Поділ-відмова від включення в життя країни 

пребування 

• Маргіналізація-відмова як від культури приймаючої 

країни ,так і від попередньої. 



Інтеграція 

• Інтеграція відбувається тоді ,коли ви можете відповісти на 2 

ключових питання: 

• 1)Чи важливо для мігранта зберегти свою власну культурну 

ідентичність? 

• 2)Чи варто підтримувати контакти з членами домінуючої групи 

для мігранта? 

• Варто підкреслити,що згідно з цією концепцією інтеграції її 

можна згадати лише тоді ,коли не втрачається культурна 

роздільність окремих осіб або груп. 



Асиміляція 

• Коли мігранти відкидають свою 

попередню культурну ідентичність і 

вступають у тісні стосунки з членами 

домінуючого суспільства. 



Поділ 

• Мігранти,незважаючи на збереження 

власної культурної ідентичності 

,відкидають контакти з домінуючою 

групою 

• Наприклад,живуть зі своїми 

співвітчизниками 



Виключення/Маргіналізація 

• Мігранти відкидають попередню 

культурну ідентичність 

• Також утримуються від контактів з 

домінуючою групою 



Процес реакції на зміни 

• Передбачення (аутсайдер)-очікування 

навчання до включення до спільноти  

• Проживання(новачок)-перші кроки в 

організації,тестування можливостей 

адаптації 

• Управління ролями(інсайдер)-

контролює ситуацію і відповідає 

вимогам щодо ролі 



Реакція на зміни-процес адаптації 

• Планування поїздки-майбутній іммігрант серед своїх 

уявляє собі,як він буде в еміграції 

• Іммігрант прибуває до приймаючої країни-досвід 

різниці між культурами 

• Пошук нового балансу(особисті зміни,роль 

інновацій,розвиток відносин)-процес адаптації 

• Стан адаптації(спокійне,ефективне,соціальне 

функціонування,планування перебування в країні) 

 



Основні типи факторів,що обумовлюють 

перебіг адаптації (Berry 1997) 

• Зв’язані з країною походження(наприклад культурні та 

географічні відстані країни походження по відношенню до 

приймаючої країни) 

• Ті ,які відносяться до приймаючої країни(наприклад історія 

імміграції,політика щодо іммігрантів,особливості приймаючої 

громади або ринок праці,що є найважливішим фактором 

залучення) 

• Ті,які стосуються власної групи мігрантів у приймаючій 

країні(наприклад характеристики іммігрантської 

спільноти,існуючі засоби підтримки у вигляді етнічних інституцій) 

• Чинникі ,що стосуються окремих мігрантів(включаючи 

фактори,які вже існують до міграції,такі як суспільно-

демографічні характеристикі мігрантів або чинникі в часі 

акультурації) 



Три джерела дисфункціональної 

адаптації 

• Компроміси адаптаційні (наприклад більш високій рівень 

суспільної прийнятості досягається за рахунок зменшення їх несхожості-відмови 

від частини власної ідентичності) 

• Несумісність між існуючими вимогами 

середовища та минулими стандартами(те що було 

добре в минулому неприпустимо в поточному місці перебування) 

• Індивідуальні відмінності у 

функціонуванні механізмів адаптації 

 



Кращі стратегії мігрантів у 

світлі досліджень 
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Умови адаптації мігрантів 

• Найбільші розбіжності в інтеграції були виявлені між легальними та 

нелегальними іммігрантами. 

• Ринок праці та доступ до офіційного ринку праці відіграють величезну 

роль у процесі інтеграції. 

• У різних групах іммігрантів існує тенденція до застосування різних 

стратегій аккультурації. 

• Невелика культурна відстань до приймаючого суспільства та моделі 

професійної діяльності ,що базуються головним чином на роботі в 

середовищі поляків ,безумовно,є фактором,що сприяє встановленню 

відносин з поляками та культурній адаптації іммігрантів з України до 

Польщі. 

• Короткострокові мігранти підлягають відносно найменшій акультурації 

та соціальній інтеграції в Польщі. 



Детермінанти якості життя в еміграції 

 

блоки                             змінні 

1. змінні 

демографічні 

освіта 

вік 

доходи  

 

2. змінні пізнавальні певність того,що ти виїжаєш 

оцінка доходів родини перед від’їздом, 

оцінка ситуації в країні 

оцінка фінансової ситуації в родині 
Прийняття міграції близькими (соціальна підтримка). 

3. змінні психологічні Переваги цінностей: повага, визнання, благополуччя, враження, сімейні 

відносини, свобода, здоров'я, комфорт, успіх, 
 

самоефективність.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 



                                        
Запрошую Вас до співпраці у 

здійсненні досліджень з питань 

міграції 

 

    bohroz@kul.pl 

 


