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Питання соціальної мобільності набувають особливої актуальності за 

умов трансформацій, соціально-економічних змін, реструктуризації різних 

сфер суспільного життя. В періоди трансформацій, кризових явищ процеси 

соціальної мобільності прискорюються, змінюється їх щільність та масштаби. 

Руйнування економічної системи колишнього Радянського Союзу спричинило 

масштабні міграційні процеси у професійній сфері. Перехід до ринкової еко-

номіки в Україні супроводжується системними змінами ринку праці та зміною 

престижу професій. У період динамічних змін зростає відкритість соціальних 

прошарків, що дає можливість високої швидкості процесу соціальної мобіль-

ності. Зміни у соціальній структурі, поява нових соціально-професійних груп, 

втрата робочих місць, закриття окремих підприємств та скорочення промис-

лових галузей, створення нових підприємств та організацій, нерівномірність 

територіального розвитку, диференціація оплати праці за галузями – всі ці 

та інші соціально-економічні процеси характеризують сучасний стан України 

і можуть виступати чинниками як висхідної мобільності, так і втрати статусу 

й поступової деморалізації, тобто низхідної соціальної мобільності, вплива-

ють на горизонтальні та географічні переміщення. Серед домінант розвитку 

більшості країн вагоме місце займають процеси глобалізації, інтеграції та 

інформаційної відкритості, які сприяють потокам трудової та освітньої мігра-

ції, що відбуваються в межах країни та між країнами. 

Враховуючи нестабільність трансформаційної структури українського сус-

пільства, виникає необхідність простежити мобільну поведінку людей як ди-

намічну картину впливу змін на міжгенераційному та внутрішньогенераційно-

му рівнях: які потоки мобільності переважають у суспільстві, які фактори 

визначають напрям та інтенсивність цих переміщень, мотивація мобільності, 

маргіналізаційні ефекти соціальної мобільності тощо. Окремим питанням є 

дослідження територіальних мобільностей (міграції, туризм), які розгляда-

ються як соціальний ліфт для соціально-економічних переміщень. Додаткові 

корективи у процеси соціальної мобільності в умовах соціально-економічних 

трансформацій здатні вносити соціокультурні особливості.  

В умовах перехідної економіки суттєво зростає вплив соціально-

економічних факторів на соціальну мобільність суб'єктів ринку праці. Тран-

сформація ціннісних настанов та мотивацій у сфері праці різних соціальних 

груп також обумовлює процеси горизонтальних та вертикальних перемі-

щень, процеси трудової міграції як у межах країни, так і за кордон. Зазначе-

не вище актуалізує дослідження впливу економічних перетворень на дина-
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міку вертикальних та горизонтальних переміщень економічно активного 

населення. 

Ефективність сучасних економік пов'язують із розвитком людського капі-

талу, найважливіша складова якого (знання, уміння, навички, мотивація їх 

застосування в життєдіяльності тощо, тобто інтелектуально-психофізичні 

якості, котрі зумовлюють потенціал реалізації людських можливостей) 

створюється переважно в процесі освіти і реалізується у вигляді наявних 

у індивіда соціокультурних компетенцій. Одним із наслідків негативного 

впливу економічних перетворень є породження сумнівів значної частини 

суспільства у доцільності докладання зусиль для посилення власних ком-

петенцій, ефективного навчання, якісної освіти як головних засобів соці-

ально-професійного зростання. Крім того, проблематичність доступу до 

високоякісної професійної освіти й поширення міфу про неефективність 

компетенцій як "соціального ліфта" в Україні провокують трудову міграцію, 

яка часто перетворюється на еміграцію економічно активного населення, в 

тому числі й "втеча мізків", що наносить відчутної шкоди перспективам со-

ціально-економічного зростання держави. 

Особливості сучасного стану соціально-економічної системи в Україні 

зумовлені тим, що ініціатором перетворень у країні стала держава, оскільки 

становлення громадянського суспільства все ще перебуває на початковому 

етапі. Держава ж, впроваджуючи ринкову економіку, не зберігала основи 

економіки, а руйнувала їх, не вбудовуючи ринкову ідеологію в національно-

історичні традиції на базі інституціональних і національно-культурних пере-

творень, намагаючись діяти при цьому заново і за зразками західних країн. 

Перебудова, що відбулася шляхом руйнування соціалістичних відносин, 

мала своєю метою якнайшвидше зламати сформовані підвалини, не зали-

шивши можливості повернення до минулого. При цьому не було враховане 

головне: вибір напряму подальших перетворень у нових умовах, зокрема, 

коли в країні зароджується громадянське суспільство, повинен поєднувати 

в собі загальносвітові тенденції і власні національні можливості руху в руслі 

цих тенденцій. Тому актуальним стає визначення процесів соціальної транс-

формації суспільних інститутів, їх взаємозв'язок та вплив у ході економічних 

перетворень на соціальну мобільність.  

Викривлена ідеологія вільного ринку, відсутність системних реформ, 

слабкість ролі державних інститутів, тінізація економіки змінюють ролі тради-

ційних соціальних ліфтів, що сприяє формуванню нових моделей мобільної 

поведінки тощо. За таких умов видається актуальним визначити тенденції 
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змін моделей соціальної мобільності, які формуються в українському суспіль-

стві під впливом економічних перетворень.  

Актуальність дослідження процесів соціальної мобільності визначається 

також і тим, що під впливом економічних перетворень змінюються контури 

соціальної структури суспільства, виникають нові соціальні групи. Якщо 

узагальнити результати досліджень у країнах пострадянського простору, то 

до основних факторів, які визначають сучасні процеси соціальної мобільності 

відносять: реформу економічної сфери, різноманіття форм власності, ство-

рення ринку нерухомості, структурні зміни ринку праці (в тому числі розви-

ток підприємництва та можливості вторинної зайнятості), відхід від однопар-

тійності до багатопартійності та зникнення домінуючої ролі належності до 

партії як каналу соціальної мобільності, реформування системи освіти (зок-

рема професійної та вищої), поширення трудової та освітньої міграцій, роз-

виток систем пільг для державних службовців та окремих соціально-

професійних груп, формування соціальних мереж (їхньої здатності до фор-

мування стійких соціальних зв'язків та обміну соціальними ресурсами), сус-

пільне унормування наявності корупційних схем. Безперечно, свою частку 

вносять світова фінансово-економічна криза та внутрішні кризові явища в 

економічній та соціогуманітарній сферах. Разом із тим більшість досліджень 

фокусується на змінах соціальної структури, критеріях визначення тих чи 

інших статусних груп. Що стосується самих процесів мобільної поведінки, 

соціального переміщення, факторів, механізмів, каналів, бар'єрів, типових 

моделей поведінки й, особливо, впливу на всі ці елементи процесу мобіль-

ності тих системних змін, що відбуваються в українському суспільстві, то 

такі дослідження є поодинокими та несистемними.  

Результати попередніх досліджень свідчать, що особливої гостроти набу-

ває проблема впливу економічних перетворень на процеси соціальної мобіль-

ності в сучасному українському суспільстві. Потребують подальших наукових 

розробок питання мобільної поведінки як індикатора соціально-економічних 

трансформацій, визначення тенденцій та перспектив у структурній мобільності, 

дослідження впливу економічних перетворень на процеси освітньої мобіль-

ності та формування соціально-професійних компетенцій. Ці питання особ-

ливо актуалізуються в період посткризового піднесення економіки та необ-

хідного відповідного розвитку освітньо-трудового потенціалу держави. 

У монографії автори намагалися визначити характерні особливості соці-

альної мобільності сучасного українського суспільства, що детерміновані 

економічними перетвореннями та трансформацією суспільного розвитку. 
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Розглянуто моделі соціальної мобільності в умовах економічних перетворень 

в Україні, вплив структурних змін суспільного розвитку на трансформацію 

процесів соціальної мобільності, особливості впливу економічної поведінки, 

мотивації праці, життєвих економічних стратегій у сфері зайнятості на дина-

міку вертикальних (особливо висхідних) та горизонтальних переміщень еко-

номічно активного населення України, характер і тенденції впливу економіч-

них перетворень на процеси освітньої мобільності та формування соціально-

професійних компетенцій у сучасному українському суспільстві, особливості 

впливу держави та інститутів громадянського суспільства на процеси соціаль-

ної мобільності в сучасному українському суспільстві. 

У результаті виконаного дослідження отримано нові наукові результати 

щодо методологічних підходів до визначення принципів аналізу зв'язку 

процесів соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві з ни-

нішніми реаліями трансформаційного соціально-економічного простору; 

впливу ключових чинників системних трансформацій, які є визначальними 

для сучасного стану процесів соціальної мобільності в Україні; нових різно-

видів соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві, створе-

них під впливом соціально-економічних трансформацій. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає в тому, що здійснене дослідження є пер-

шою вітчизняною спробою наукового осмислення впливу економічних пере-

творень на процеси соціальної мобільності як показника ефективності ни-

нішніх системних суспільно-трансформаційних змін. Розробниками теми 

сформульовано низку теоретичних положень та практичних рекомендацій 

для органів влади України. 

Робота складається з семи розділів. У цілому соціальна мобільність є су-

перечливим процесом. Наявність каналів та ліфтів для висхідної мобільності 

зовсім не означає, що будь-який індивід зможе ними скористатися. Вертикаль-

ний мобільний перехід означає зміну статусу і до нього треба пристосуватися. 

Горизонтальні переміщення можуть супроводжуватися об'єктивно висхідною, 

але суб'єктивно й низхідною мобільністю. Відкритість соціальних переміщень 

може сприяти вирішенню соціальної напруги та конфліктів індивідуального та 

групового рівня. Разом із тим відкритість шляху до верхніх сходинок може 

також породжувати або загострювати соціальні конфлікти. 

Отже, процеси соціальної мобільності потребують подальшого (а точні-

ше – постійного) вивчення, враховуючи їхню залежність від змін соціально-

економічної та політичної ситуації, які складаються з багатьох факторів 

трансформацій. 
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СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

1.1. Підходи до аналізу соціальної мобільності 

Дослідження соціальної мобільності справедливо називають яскравим при-
кладом прогресу соціологічної науки. Наукова історія вимірювання індивідуаль-
них траєкторій досягнення певних статусів та структурних змін у розподілі про-
фесійних, освітніх чи економічних позицій відображає істотні зміни як у мето-
дології отримання даних, так і способах їх моделювання та концептуалізації. 

Широкий перелік обставин та умов, що зумовлюють соціальну мобільність, 
відображається у комплексній класифікації видів соціальної мобільності. Як 
правило, виокремлюють два основні види соціальної мобільності – міжпоколін-
ну і внутрішньопоколінну, і два основні типи – вертикальну і горизонтальну, 
проте різні дослідники розглядають й інші класифікації, акцентуючи увагу на 
різних стратифікаційних критеріях чи умовах переміщень (рис. 1.1, табл. 1.1).  

 
Рис. 1.1. Багатолика соціальна мобільність 

Джерело: систематизовано авторами. 
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Таблиця 1.1 
Класифікації мобільності 

Соціальна мобільність – 1) переміщення індивіда або соціальної групи в соціальному про-
сторі; 2) зміна стану в соціальній структурі; соціальна мобільність передбачає зміну соціаль-
них ролей і статусів 

Об’єктивна мобільність – реальне переміщення з однієї суспільної страти в інші і пов’язана 
з цим зміна способу життя. Суб’єктивна мобільність – зміна способу думок, звичок, норм, 
прагнення до іншого соціального статусу у свідомості, але не зміна соціальної страти 

Горизонтальна мобільність – переміщення індивіда або групи в рамках соціальної структу-
ри без зміни соціального статусу. Вертикальна мобільність – переміщення в соціальній 
структурі з підвищенням чи пониженням соціального статусу: 

 вертикальна висхідна – переміщення індивіда або соціальної групи в соціальному 
просторі із підвищенням соціального статусу; 

 вертикальна низхідна – переміщення індивіда або соціальної групи із пониженням 
соціального статусу 

Міжпоколінна мобільність – рухи вгору і вниз соціальною драбиною, які прослідковуються в 
рамках співставлення соціальних статусів дітей по відношенню до соціальних статусів їхніх 
батьків. Внутрішньопоколінна (кар’єрна) мобільність – означає зміну статусу індивіда про-
тягом життя, його кар’єру. За точку відліку приймається статус, яким індивід володів на сво-
єму першому робочому місці 

Структурна (або вимушена) – рух із однієї професійної категорії в іншу викликається зміна-
ми в самій професійній структурі 

Індивідуальна мобільність – переміщення однієї людини відбувається незалежно від інших 
людей. Групова мобільність – переміщення відбуваються колективно і в зв’язку із підви-
щенням або пониженням суспільної значимості цілого класу, прошарку тощо 

Організована мобільність – переміщенням управляє держава: 

 добровільна – у зв’язку із суспільними закликами; 

 примусова – наприклад, репатріація малих народів 

Функціональна мобільність – характеризує зміну функціонального статусу індивіда, групи 
чи страти. Іноді використовується як синонім горизонтальної мобільності 

Потенційна мобільність – схильність, бажання, прагнення людини змінити соціальний ста-
тус, соціальну позицію. Цей стан триває в часі між прийняттям рішення про мобільність і 
реальною мобільністю (фактичні переміщення) або ж уникненням її 

Дальня мобільність стосується найбільш істотних закономірностей руху в соціальній ієрар-
хії. Ближня мобільність відноситься до менш помітних переходів між сусідніми соціально-
економічними, майновими тощо групами 

Глобальна (міжнародна) мобільність – переміщення між країнами. Локальна (регіональ-
на) мобільність – переміщення у межах країни або конкретного регіону 

Циркулярна або обмінна (такою її називають істинною) – полягає у взаємному "обміні" 
індивідами між прошарками. Вона характеризує соціальні переміщення, які відбуваються 
через особисті досягнення або невдачі індивідів, а також з появою нових можливостей (полі-
тичних, юридичних, освітніх) 

Спонсорська мобільність включає в себе ранній вибір новобранців з існуючої еліти. Конкурсна 
мобільність не передбачає ранній вибір, але передбачає постійний відкритий конкурс. Ці види 
мобільності були означені в контексті шкільної освіти, проте можуть бути поширені і на інші сфери 

Трудова мобільність – переміщення людей з одних соціально-професійних груп (професій-
на мобільність), сфер зайнятості, видів трудової діяльності та робочих місць у інші 
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Продовження табл. 1.1 
Територіальна (просторова) мобільність – процес територіального переміщення насе-
лення з причин політичного, економічного, соціального, релігійного, особистого характеру, 
її кількісним результатом є перерозподіл населення між державами або регіонами однієї 
країни 

Економічна мобільність – зміна матеріального статусу, мобільність за доходами, станом 
економічного добробуту 

Освітня мобільність – переміщення між соціальними позиціями, стратифікованими за рів-
нем освіти 

Академічна мобільність – переміщення, зумовлені інтеграційним процесом у сфері освіти, 
що дає можливість студентам, аспірантам, викладачам та науковцям брати участь у різно-
манітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах в інших регіонах/країнах 

Джерело: систематизовано авторами на основі: Кравченко С.А. Социологический энцикло-
педический англо-русский словарь. Более 15 000 словарных статей. – М : РУССО, 2002. – 
528 с.; Социология: Энциклопедия / сост. А.А.Грицанов, В.Л.Абушенко, Г.М.Евелькин, Г.Н.Со-
колова, О.В.Терещенко. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1312 с.; Социологический словарь / 
отв. ред. Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев. – М. : НОРМА, 2008. – 608 с.; Добреньков В.И. Фунда-
ментальная социология : в 15-ти т. – Т. 15 : Стратификация и мобильность / В.И.Добреньков, 
А.И.Кравченко. – М. : Инфра, 2007; Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический 
словарь / пер. с англ. под. ред. С.А.Ерофеева. – Казань : Изд-во Казан. Ун-та, 1997. – 420 с. 

Теоретичний фундамент наукового аналізу соціальної мобільності заклав 

П.Сорокін. За його визначенням, соціальна мобільність – це "будь-який пере-

хід індивіда чи об'єкта, чи цінності, здійснений або модифікований завдяки 

діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої"1. Його перші роботи у цій 

сфері свідчать про обмеженість емпіричних даних та їх неоднорідність; це, 

головним чином, були оцінки різних форм мобільності в різних суспільствах 

минулого, а також дослідження мобільності в окремих соціальних групах, як-

от власники великого капіталу, політичні лідери чи науковці. Наприкінці 40-х 

зростає доступність даних щодо соціальної мобільності, переважно в еконо-

мічно розвинених суспільствах. Національні репрезентативні обстеження 

починають включати ретроспективні запитання про походження індивідів, які 

дозволяють відслідковувати міжпоколінну мобільність. Найбільш відоме дос-

лідження цього періоду – Д.Гласса у Великій Британії 1947 р., що містить ши-

рокий спектр інформації стосовно міжпоколінної мобільності дорослих чоло-

віків та жінок, а також детальні історії їх сімей та зайнятості2. Більшість таких 

національних досліджень повторювали протягом трьох або чотирьох десяти-

літь, питання соціальної мобільності також включалися до загальних моніто-

рингових досліджень, що дозволило створити потужну основу для встанов-

                                                           
1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М. : Наука, 1992. – C. 375. 
2 Glass, D. V. (ed.) (1954). Social Mobility in Britain. London : Routledge. 
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лення тенденцій мобільності. Надалі ретроспективні кроссекційні досліджен-

ня, які звертаються до життєвої історії, доповнювали панельними або когорт-

ними дослідженнями, що відслідковують індивідуальну кар'єру. Такі дослі-

дження дали змогу створити альтернативні механізми аналізу тенденцій 

мобільності, а також забезпечили найбільш прийнятний тип даних для тес-

тування теорій процесів-причин, що лежать в основі траєкторій переміщень. 

Це також підвищило надійність даних, отриманих ретроспективним шляхом, 

а саме інформацію про батьків або індивідуальні етапи особистої кар'єри у 

далекому минулому. Значного прогресу було досягнуто щодо якості даних. 

У першу чергу слід зазначити успіхи в кодуванні даних, що належать до 

мобільності, зокрема професійних та освітніх. Були розроблені та імплеме-

нтовані стандартні міжнародні класифікації професійних (SEI, SIOPS) та 

освітніх (ISCED, CASMIN) статусів, а також соціальних класів (EGP), що 

відкрило доступ до порівняльних досліджень соціальної мобільності.  

У роботі Гласса та інших дослідників цього покоління головним інстру-

ментом аналізу мобільності була таблиця спряженості (стандартна таблиця 

мобільності), в якій перехрещуються однаково класифікований статус бать-

ка та дитини. Хоча така таблиця мобільності добре працює для розрахунку 

відсотків висхідної та низхідної мобільності, зокрема за окремими категорія-

ми статусу, її важко адаптувати для аналізу чинників-посередників, наприк-

лад освіти. Таким чином новаторські ідеї були реалізовані під керівництвом 

Дункана завдяки залученню регресійного підходу, а саме шляхового аналі-

зу (path-analysis) з дослідженням як прямих ефектів походження на певний 

статус, так і непрямих – вплив походження як на освіту, так і на поточний 

статус3. Отже, взаємозв'язок між походженням та поточною позицією біль-

ше не інтерпретувався виключно у просторі мобільності, але розглядався у 

відносному вимірі як імовірність досягнення. 

Стандартну таблицю мобільності також використовували для оцінки 

структурної мобільності – загальної зміни класової структури впродовж ча-

су, що розраховувалася як сукупний відсоток "припливу" чи "відпливу" у 

межах кожного класу, а також для спостереження за патернами руху між 

класами батьків та дітей (обмінна мобільність). Численні проблеми цього 

напряму стимулювали розвиток логлінійного моделювання, що у сфері со-

                                                           
3 Blau, P. M. and Duncan, O. D. (1967). The American Occupational Structure. New York : Wiley; 
Duncan, O. D. and Hodge, R. (1963). Education and Occupational Mobility: a Regression Analy-
sis. American Journal of Sociology, 68: 629–649. 
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ціальної мобільності вперше було запропоновано Р.Хаузером4. Це дозво-

лило підвищити якість моделей асоціації між походженням та призначенням 

унаслідок відходу від ідеї загальної мобільності як суми структурних та об-

мінних переміщень до ідеї виявлення відмінностей між абсолютними і від-

носними рівнями мобільності5. 

Наразі ці два підходи залишаються найбільш популярними у контексті 

дослідження соціальної мобільності. Регресійний аналіз сприяє багатови-

мірному аналізу та частіше застосовується у міжнародних порівняльних 

дослідженнях. Він легко реалізується з кількісними змінними, наприклад, 

індексами статусу, роками освіти тощо. Натомість логлінійний аналіз, хоч 

і залишається в основному двовимірним (походження – призначення), до-

зволяє провести детальний аналіз на основі класових або професійних ка-

тегорій, виявлення так званих "режимів мобільності", які характеризують 

відкритість чи закритість суспільства щодо можливості руху у соціальній 

ієрархії. Останніми роками з'являються роботи, що намагаються інтегрува-

ти ці два підходи. Наприклад, Дж.Логан6 та Р.Брін7 пропонують переформу-

лювати логлінійні моделі для стандартних таблиць мобільності як поліномі-

альні логістичні регресії для даних на індивідуальному рівні, в які можна 

додавати низку інших змінних – як категоріальних, так і кількісних.  

На сьогодні досі залишається актуальним питання концептуального кон-

тексту, в якому має досліджуватись мобільність, а саме питання категорій 

соціальної нерівності. Яскравим прикладом є протистояння прихильників 

класових схем, що не мають принципу ієрархії (наприклад, схема EGP), та 

ієрархічних класифікацій професійного престижу чи соціально-економічного 

статусу (ISEI, SIOPS). 

Нещодавня стаття Дж.Голдторпа підкреслює важливість багатовимірно-

го структурування соціальної нерівності, а отже, соціальна мобільність не 

може бути зведена винятково до мобільності за доходами (в економічному 

сенсі) або абсолютної мобільності при зміні класових позицій8.  

                                                           
4 Hauser, R.M. (1976). On Boudon's Model of Social Mobility, American Journal of Sociology, 81: 
911–928 ; Hauser, R.M. (1978). A Structural Model of the Mobility Table, Social Forces, 56: 919–953. 
5 Goldthorpe, J.H. (with Llewellyn, C. And Payne, C.) (1980/1987). Social Mobility and Class 
Structure in Modern Britain. Oxford : Clarendon Press. 
6 Logan, J.A. (1983). A Multivariate Model for Mobility Tables. American Journal of Sociology, 89: 
324–49. 
7 Breen, R. (1994). Individual Level Models for Mobility Tables and other Cross-Classifications. 
Sociological Methods and Research, 23: 147–73. 
8 Goldthorpe, J.H. (2012). Back to Class and Status: Or Why a Sociological View of Social Ine-
quality Should Be Reasserted. Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas, 137: 201–216. 
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У цьому контексті показовим є приклад панельного дослідження доходів 

індивідів, що народилися у Великій Британії впродовж одного тижня у 1958 р. 

та у 1970 р., у зв'язку з доходами їх батьків9. Результати дослідження пока-

зали набагато сильніший зв'язок між сімейним та пізнішим доходом для 

когорти 1970 року народження, ніж для когорти 1958 року народження. Від-

повідно було зроблено висновок про зниження соціальної мобільності у 

Великій Британії і це мало величезний вплив як на засоби масової інфор-

мації, так і політичні кола. Підвищення соціальної мобільності стало ключо-

вим компонентом державної політики. 

Натомість, коли згодом на підставі тих самих даних проаналізували 

міжпоколінну мобільність за класовою схемою з розрізненням абсолютної 

(відсотки) та відносної (відношення шансів) мобільності, було виявлено, що 

у відносних показниках відмінності між когортами відсутні, тобто висновок 

про зниження соціальної мобільності не є легітимним10. Статусні (професій-

ні, освітні, економічні тощо) і класові класифікації зазвичай мають середню 

кореляцію11. Відповідно аналіз виключно в атрибуційному вимірі, а саме у 

вимірі доходу, багатства, освіти, має доповнюватися аналізом у вимірі соці-

ального класу, і, таким чином, розглядати нерівність у реляційному сенсі, 

з точки зору соціальних відносин, у рамках яких окремі особи перебувають 

у більш-менш сприятливому або несприятливому становищі. 

Застосування ідентичних інструментів вимірювання соціальної мобіль-

ності у різних соціокультурних контекстах дозволило узагальнити ряд емпі-

ричних висновків, що були узгоджені як своєрідні світові тренди соціальної 

мобільності12: 

o ендогенність режимів соціальної мобільності: показники відносної мо-

більності мають високий ступінь стабільності у межах національних держав 

протягом багатьох десятиріч13. Якщо зміни й відбуваються, то вони зазвичай 

обмежуються окремою когортою, а не переростають у спрямований тренд; 

                                                           
9 Alissa Goodman, Paul Gregg and Stephen Machin (2004). Changes in Intergenerational Mobility 
in Britain, in M. Corak (ed.), Generational Income Mobility in North America and Europe. Cam-
bridge : Cambridge University Press. 
10 Erikson, Robert and John H. Goldthorpe (2010). Has Social Mobility in Britain Decreased? Recon-
ciling Divergent Findingson Income and Class Mobility. British Journal of Sociology, 61: 211–230. 
11 Chan, Tak-Wing (2010). The Social Status Scale: Its Construction and Properties, in T.-W. 
Chan (ed.),Social Status and Cultural Consumption. Cambridge : Cambridge University Press. 
12 Goldthorpe, J.H. (2003). Progress in sociology: The case of social mobility research. Sociology 
working papers no. 2003–08. Oxford : Department of Sociology, University of Oxford. 
13 Erikson, R. And Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Indus-
trial Societies. Oxford: Clarendon Press; Wong, R.S-K. (1994). Postwar Mobility Trends in Ad-
vanced Industrial Societies. Research in Socials Stratification and Mobility, 13: 121–44. 
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o ендогенність режимів соціальної мобільності має високий ступінь між-

національної спільності у сенсі загальних показників відносної мобільнос-

ті14. Надзвичайно високі або низькі рівні соціальної плинності (fluidity) – як 

показник відкритості суспільства – здебільшого пов'язані з національно-

специфічними інституційними або культурними факторами, ніж із більш 

загальними процесами – індустріалізацією, модернізацією чи типом полі-

тичного режиму15; 

o зміна абсолютних показників соціальної мобільності, що може суттєво 

відрізнятися як з плином часу, так і між країнами, має розглядатися як струк-

турний ефект, а саме зміна у розподілі населення за рівнями статусу або 

класами, а не як показник посилення нерівності чи закритості суспільства16; 

o у всіх сучасних суспільствах найбільш важливим фактором, що є ме-

діатором зв'язку між походженням та поточною позицією, є рівень освіти та 

інші відповідні характеристики (наприклад IQ, обдарованість тощо). Разом із 

тим жодне суспільство не може вважатися мерітократичним повною мірою, 

навіть за умови врахування освіти, – безпосередній вплив походження все ж 

зберігається17. Важливість освіти як медіатора не збільшується з часом, а 

зв'язок між походженням і рівнем освіти якщо і слабшає, то дуже повільно18. 

o зв'язок між походженням та поточною позицією, як правило, слабший 

серед осіб із вищим рівнем освіти, ніж серед тих, хто має низький рівень осві-

ти19. Це також можна інтерпретувати як слабший зв'язок між рівнем освіти і 

поточною позицією серед осіб, які мають більш сприятливе походження20. 

                                                           
14 Featherman, D.L., Jones, F.L. And Hauser, R.M. (1975). Assumptions of Social Mobility Research 
in the US: The Case of Occupational Status. Social Science Research, 4: 329–60; Grusky, D. and 
Hauser, R.M. (1984). Comparative Social Mobility Revisited: Models of Convergence and Diver-
gence in 16 Countries. American Sociological Review, 49: 19–38. 
15 Erikson, R. (1990). Politics and Class Mobility – Does Politics Influence Rates of Social Mobili-
ty? Іn I.Persson (ed.), Generating Inequality in the Welfare State. Oslo: Norwegian University 
Press; Wong R.S-K. (1990). Understanding Cross-National Variation in Occupational Mobility. 
American Sociological Review, 55: 560–73. 
16 Erikson, R. And Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Indus-
trial Societies. Oxford : Clarendon Press. 
17 Marshall, G., Swift, A. And Roberts, S. (1997). Against the Odds: Social Class and Social Jus-
tice in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press; Breen, R. And Goldthorpe, J.H. (1999). Class 
Inequality and Meritocracy: a Critique of Saunders and an Alternative Analysis. British Journal of 
Sociology, 50: 1–27. 
18 Blossfeld, H.-P. And Shavit, Y. (eds.) (1993). Persistent Inequality: Changing Educational At-
tainment in Thirteen Countries. Boulder : West view Press. 
19 Hout, M. (1988). More Universalism, Less Structural Mobility: The American Occupational Struc-
ture in the 1980s.American Journal of Sociology, 93: 1358–1400; Breen R. And Jonsson, J.O. 
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Наукові праці зі специфіки соціальної мобільності в колишніх комуністич-

них країнах, зокрема в Україні, набагато менш поширені, ніж аналогічні до-

слідження у Західній Європі. Однією з причин такої ситуації є відсутність 

систематичних когортних опитувань, що дозволяють відслідковувати освіт-

ню та професійну мобільність певної когорти населення протягом тривало-

го періоду часу.  

Наявні дані здебільшого є квазі-лонгітюдами, що показують динаміку 

змін у розподілі професій, освіти чи матеріального статусу, а також містять 

ретроспективні запитання стосовно походження, проте не дозволяють роз-

різняти ефект періоду та ефект когорти. Першим вітчизняним дослідженням 

міжпоколінної соціальної мобільності можна вважати два опитування серед 

населення м. Києва у 1979 та 1985 рр., організовані дослідницьким колек-

тивом у складі О.Вишняка, С.Войтовича, С.Макеєва, В.Паніотто, В.Тарасен-

ка, В.Чорноволенка та Ю.Яковенка21.  

Дослідження соціальної мобільності тісно пов'язане з вивченням соціаль-

ної структури суспільства та соціальної нерівності. У цьому контексті знач-

ний внесок у вивчення класових перетворень та чинників численних аспектів 

соціального розшарування внесли С.Бабенко, О.Злобіна, О.Куценко, Н.Кова-

ліско, С.Макеєв, І.Прибиткова та В.Хмелько.  

У 90-х роках головна увага була зосереджена на структурних зрушеннях 

у професійній структурі на базі моніторингових досліджень. Щодо безпосе-

редньо соціальної мобільності, ключовий фокус мають міжпоколінні пере-

міщення, а не кар'єрна мобільність. Наприклад, результати щорічного моні-

торингу Інституту соціології НАН України 1993–2003 рр. свідчать про такі 

тенденції соціоструктурних змін: зменшення чисельності менеджерів та 

професіоналів, висококваліфікованих спеціалістів розумової праці з вищою 

освітою; збільшення кількості дрібних власників, самозайнятих та фермерів 

у 2–2,5 раза; працівники фізичної праці залишаються найбільш чисельною 

класовою категорією серед чоловіків, проте серед них суттєво зростає част-

ка кваліфікованих робітників; було зафіксовано збільшення зайнятості жінок 

                                                                                                                                 
(2003). Period and Cohort Change in Social Fluidity: Sweden 1976–1999. Working Paper, Nuffield 
College, Oxford. 
20 Guzzo, S. (2002). Getting in Through the Back Door: Equal Educational Qualifications, Unequal 
Occupational Returns. ISA Research Committee on Social Stratification and Mobility. Oxford; 
Ishida, H., Muller, W. And Ridge J.M. (1995). Class Origin, Class Destination, and Education: A 

Cross-National Study of Ten Industrial Nations. American Journal of Sociology, 60: 145–93. 
21 Оксамитна С.М. Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобільності : дис. ... 
д-ра соціол. наук : спец. 22.00.03. – К., 2012. – 377 с. 



Розділ 1. Соціальна мобільність як індикатор соціально-економічних трансформацій 

19 

напів- та некваліфікованою фізичною працею при зменшенні частки профе-

сіоналів22.  

Дані моніторингу дозволяють зробити висновок, що в межах міжпоколін-

ної мобільності відбувається зменшення переміщень на довгі дистанції та 

уповільнення обмінної соціальної мобільності між представниками різних 

класів, зокрема, стосовно доступу до вищої освіти. Для обох когорт і радян-

ського, і пострадянського періоду характерне відтворення середнього та 

вищого рівня освіти; разом із тим для пострадянського покоління відтво-

рення неповної середньої освіти відбувається вдвічі частіше, порівняно з 

представниками радянського періоду, що свідчить про певні бар'єри досту-

пу навіть до повної середньої освіти та поглиблення освітньої нерівності23. 

На сьогодні найбільш ґрунтовною працею щодо тенденцій соціальної 

мобільності в Україні є дослідження C.Оксамитної, здійснене у межах док-

торської дисертації24. Дотримуючись інституційного підходу, вона розглядає 

вплив структурних чинників на відтворення соціальної нерівності та соці-

альної мобільності, зокрема, міжгенераційної соціально–класової і освітньої 

мобільності.  

За оцінками Оксамитної, зв'язок між походженням і поточним статусом 

індивідів суттєво не змінився впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 

відносні шанси класової мобільності залишалися стабільними до перших 

десятиліть незалежності. Іншими словами, в Україні динаміка загальної 

соціальної мобільності є наслідком переважно впливу структурних чинників, 

а не посилення чи послаблення соціальної рухливості як такої. 

Зростання чи зменшення рівнів абсолютної мобільності у певні часові 

періоди не супроводжувалося суттєвими змінами відносних шансів класової 

та освітньої мобільності. С.Оксамитна застосовує лог-мультиплікативне 

моделювання і доводить, що для представників п'яти послідовних вікових 

когорт (1930–1979 роки народження) загалом не відбувалося ані статистич-

но значущого послаблення, ані посилення нерівності можливостей. 

Разом з тим у випадку міжпоколінної мобільності жінок порівняно з бать-

ками модель Unidiff працює краще, що свідчить про зміну сили зв'язку між 

                                                           
22 Оксамитна С. Динаміка соціальної структури та соціальної мобільності: 1993–2003 // Україн-
ське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг / за ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – 
К., 2003. – С. 311–312. 
23 Оксамытна С. Образование: новые тенденции воспроизводства традиционного неравен-
ства // Новые социальные неравенства / под ред. С.Макеева. – К. : Институт социологии 
НАН Украины, 2006. – С. 116–145. 
24 Оксамитна С.М. Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобільності. – 377 с. 
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шансами досягнення жінками певних класових позицій залежно від класової 

приналежності батька, а, відповідно, зростання або зменшення нерівності для 

якихось вікових когорт порівняно з попередніми. Отже, наявні структурні змі-

ни в першу чергу відобразилися у гендерному аспекті соціальної мобільності. 

На тлі стабільності загального рівня зв'язку між походженням і статусом 

шанси соціальної мобільності мають певні коливання за окремими класами. 

Наприклад, серед представників наймолодшої пострадянської когорти від-

бувається зменшення можливості здійснити висхідну міжгенераційну мобіль-

ність для тих, хто належить до класів середньо- і малокваліфікованої фізи-

чної праці, у тому числі сільськогосподарської. Така ситуація свідчить про 

посилення освітньої нерівності, незважаючи на значне збільшення кількості 

місць для навчання у вищих навчальних закладах у період незалежності. 

Інакше кажучи, розширення доступу до вищої освіти не призвело до змен-

шення залежності освітніх можливостей дітей від їхнього походження. Нав-

паки, набуває поширення освітня поляризація – зростання частки як висо-

коосвічених, так і малоосвічених категорій населення. 

Дослідження суб'єктивної соціальної мобільності – уявлень про міру від-

мінностей між походженням та поточною класовою позицією – свідчить про 

вельми помірковану позицію українців: оцінки досягнутих статусів переваж-

но характеризуються як однакові з батьківськими до трохи вищих25. Слід 

зазначити, що порівняно з жінками чоловіки більшою мірою схильні роз-

глядати свою позицію на соціальних щаблях як вищу за батьківську, незва-

жаючи на реальні факти міжгенераційної соціальної мобільності.  

Уявлення про соціальну мобільність тісно пов'язані з думкою щодо соці-

альної нерівності. За результатами національних опитувань, українці пере-

важно переконані у високому рівні соціального розшарування, що відобра-

жається в їхньому сприйнятті свого низького статусу в системі нерівностей, 

в уявленнях про соціальну несправедливість ситуації, що склалась навколо 

різниці доходів багатих і бідних, про певні соціальні розколи, характерні для 

сучасного українського суспільства. Українці локалізують себе переважно у 

нижній половині соціальної драбини: 48% відносять себе до трьох найниж-

чих позицій із десяти запропонованих, а 40% – до двох нижніх з чотирьох 

середніх позицій; до двох верхніх середніх позицій відносять себе тільки 

10% громадян і близько 2% бачать себе на трьох найвищих сходинках со-

ціальної драбини (за даними ISSP, 2009 р.).  

                                                           
25 Оксамитна С. Суб'єктивне сприйняття соціальної мобільності: досвід міжнародного дослідження 
та тенденції в Україні // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 109 : Соціологічні науки. – С. 5–12. 
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Переважна кількість (95%) опитаних повністю або радше погоджуються, 

що в країні існує надто велика різниця в доходах, незалежно від статі, віку, 

освіти, регіону чи типу поселення. Менше чверті (23%) не вбачають жодних 

конфліктів між різними категоріями та верствами населення, а наявність 

гострого й дуже гострого конфлікту між багатими та бідними відзначає 44%, 

між керівниками та найманими працівниками – 31%, між людьми з суспіль-

ної верхівки та людьми з низів – 49% (ISSP, 2009 р.).  

Результати опитування стосовно перспектив соціальної мобільності – 

можливості підвищувати свій соціальний статус демонструють високу пе-

реконаність респондентів (57%) у тому, що кар'єрне просування в Україні 

вимагає корумпованості, й лише 14% вважають, що це радше не так 

(ISSP, 2009 р.). Разом з тим результати моніторингових досліджень "Ри-

нок праці у Львові" (1999–2006 рр.) демонструють, що частка консервато-

рів – тих, хто не намагається змінювати свою позицію, оскільки задоволе-

ний поточним становищем, є доволі високою (49% у 2006 р.)26. Потенційно 

активний мобільний тип поведінки – наявність намірів до змін у найближ-

чій перспективі – характеризує приблизно однакову кількість людей упро-

довж усіх хвиль дослідження (31% – у 1999 р. та 27% – у 2006 р.). Інакше 

кажучи, гостра переконаність у несправедливості соціальної структури 

співвідноситься з низькою мотивацією до конкретних кроків щодо покра-

щення власних позицій. 

Зважаючи на світовий досвід досліджень соціальної мобільності, го-

ловні зміни відбуваються саме у вимірі структурних зрушень та абсолю-

тній мобільності, в той час як канали та умови соціальної мобільності 

залишаються доволі стабільними. Згідно з дослідницькими традиціями 

зміни абсолютної мобільності розглядаються з точки зору декількох 

ефектів або обмежень структури мобільності. Загалом виділяють чотири 

форми ефектів27:  

 "ефект невідповідності" – те, що називається вимушеною або струк-

турною мобільністю, диспропорція між розподілом класів батьків та дітей. 

Відповідно чим така диспропорція більша, тим вища мобільність; 

 "ефект концентрації" – девіація від очікуваного значення мобільності 

за умови "досконалої мобільності" – відсутності зв'язку між статусом батька 

та дитини; 

                                                           
26 Коваліско Н. Сучасні типи соціальної мобільності населення [Електронний ресурс] – До-
ступний з : <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=68&c=1560>. 
27 Simkus A. (1984). Structural Transformation and Social Mobility: Hungary 1938–1973. American 
Sociological Review, 49 (3): 291–307. 
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 "композиційний ефект" розкриває ідею, що ключові патерни мобіль-

ності є доволі стабільними впродовж часу. У цьому сенсі композиційний 

ефект демонструє відмінності між традиційною теоретичною моделлю мо-

більності для конкретного суспільства та емпіричною моделлю на певному 

етапі. Так, спадкування статусу батька має тенденцію бути найвищим у 

верхньому і нижньому кінці соціально-економічних сходинок, а найнижчим – 

у середині. Мобільність між близькими категоріями, як правило, вища, ніж 

мобільність між категоріями, які значно відрізняються у рівні освіти, доходу 

та кваліфікації. Доволі обмеженою є мобільність між професіями сільсько-

господарського та несільськогосподарського напряму. Самозайнятість та-

кож зазвичай пов'язана з відносно високим ступенем успадкування стану. 

Враховуючи це, зміни у класовій структурі чи професійному складі призво-

дять до суттєвих змін у розмірі абсолютної соціальної мобільності. Якщо ті 

соціальні групи, що зазвичай мають високий ступінь наслідування, змен-

шуються у розмірі, загальна мобільність збільшується; 

 "композиційний ефект у межах категорій" – таблиці мобільності за-

звичай включають стандартизовані категорії соціальних верств. За таких 

умов ми можемо спостерігати тільки композиційні ефекти, характерні для 

цих категорій. Очевидні відмінності зв'язку між статусами батьків та дітей 

можуть бути пов'язані з внутрішньокатегоріальними відмінностями класово-

го або професійного розподілу. Наприклад, мобільність між широкими кате-

горіями "білих комірців" і "синіх комірців" може частково залежати від про-

порції освічених кваліфікованих робітників у суспільстві. 

За результатами досліджень у трансформаційних контекстах, зміни в 

"ефекті невідповідності" структурних зрушень у сумарному внеску найбіль-

ше впливають на соціальну мобільність. Останні порівняльні дослідження 

щодо міжпоколінної мобільності, зокрема у посткомуністичних країнах, де-

монструють, що зв'язок між статусом батька та дитини є значно слабшим у 

країнах з комуністичним минулим порівняно з країнами усталеної демокра-

тії28. Отже, структурні ефекти також можуть обумовлювати зміни у віднос-

них показниках мобільності. Так, Дж.Голдторп демонструє статистично зна-

чущу нестабільність показників відносної мобільності у випадку Угорщини 

до та після падіння комуністичного режиму29. Він емпірично доводить стійке 

зниження нерівності та зростання відносної мобільності серед освіченіших 

                                                           
28 Yaish, M., Andersen, A. (1984). Social mobility in 20 modern societies: The role of economic 
and political context. American Sociological Review, 49, 3, 291–307. 
29 Erikson, R. And Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Indus-
trial Societies. Oxford : Clarendon Press. 
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когорт у комуністичний період та прямо протилежну тенденцію після зміни 

режиму. Ряд дослідників навіть дотримуються ідеї, що не можна порівнюва-

ти країни колишнього комуністичного блоку з рештою європейських держав, 

оскільки різний трансформаційний досвід суттєво змінює детермінанти та 

напрями соціальної мобільності30. 

У дослідженні змін соціальної мобільності дуже важливо розрізняти ефект 

періоду та ефект когорти. Ефект періоду характеризує економічні, політичні 

або культурні події, які впливають на населення у цілому. Наприклад, впро-

вадження нових технологій на певному етапі змінює ринок праці та професій-

ну структуру, таким чином змінюючи показники соціальної мобільності. Нато-

мість, ефект когорти стосується тільки окремих вікових груп, як правило, 

наймолодших. Так, впровадження нових технологій також може мати ефект 

когорти, якщо вони будуть використовуватися винятково молодим поколін-

ням, тоді як інші покоління не адаптуються та не отримають нових переваг.  

Розрізнення ефекту періоду та ефекту когорти є важливим з точки зору 

оцінки швидкості та ступеня соціальних змін, зокрема розуміння того, якою 

мірою індивідуальні чи інституційні механізми є ключовими детермінантами 

змін мобільності.  

Наразі існує тільки декілька досліджень, що оцінюють зміни соціальної 

мобільності у вимірі обох ефектів31. Так, аналіз європейських країн показує, 

що зміни у соціальній плинності (відносній мобільності) здебільшого прояв-

ляються як ефект когорти, тобто наймолодша когорта вирізняється більшою 

плинністю. У цій перспективі більшість змін у відносній мобільності, які спо-

стерігаються в стабільних демократичних країнах, є результатом процесу 

заміни поколінь; натомість зміни у мобільності, пов'язані з ефектом періоду, 

виникають у надзвичайних ситуаціях, таких як перехід до ринку та падіння ко-

муністичних режимів у Східній Європі 90-х років, що вплинуло на всі когорти32. 

                                                           
30 Breen, R. And Luijkx, R., (2004). Social Mobility in Europe 1970–2000. In: Breen, R. (ed). Social 
Mobility in Europe. Oxford : Oxford University Press, 37–75; Comi, S. (2004). Intergenerational mo-
bility in Europe: evidence from ECHP. Centre for Household Income, Labour and Demographic Eco-
nomics Working Paper, 18; Ganzeboom, H.B.G., Luijkx, R. And Treiman, D.J. (1989). Intergenera-
tional class mobility in comparative perspective. Research in Social Stratification and Mobility, 8:3–84. 
31 Breen, R. & Luijkx, R. (2004). Conclusion. In R. Breen (ed.), Social mobility in Europe. Oxford : 
Oxford U. Press; Breen, R. & Jonsson, J. (2007). Explaining change in social fluidity: Educational 
equalization and educational expansion in twentieth-century Sweden. American Journal of Sociol-
ogy, 112(6): 1775–1810. 
32 Gerber, T. & Hout, M. (2004).Tightening up: Declining class mobility during Russia's market 
transition. American Sociological Review, 69(5): 677–703; Róbert, P. & Bukodi, E. (2004). Chang-
es in intergenerational class mobility in Hungary, 1973–2000. In R. Breen (ed.), Social mobility in 
Europe. Oxford : Oxford U. Press. 
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1.2. Особливості відносин між походженням,  

освітою та статусом в умовах впливу  

соціально-економічних трансформацій 

У контексті дослідження впливу соціально-економічних трансформацій 

на процеси соціальної мобільності в українському суспільстві доцільно ак-

центувати увагу на двох речах (рис. 1.2). По-перше, на трансформаціях, що 

впливають на інституційний простір у вимірі економічного, технологічного 

розвитку, гнучкості ринку праці, доступності освіти, урбанізації, політичної 

стабільності, типу соціальної структури, стану демографічної та екологічної 

ситуації, а також стану розвитку громадянського суспільства. Всі ці площи-

ни суспільства, в першу чергу, впливають на показники абсолютної мобіль-

ності. По-друге, на трансформаціях, що впливають на канали та умови со-

ціальної мобільності у вимірі відносних показників. Тут основний акцент 

робиться на виявленні ймовірності досягнення тієї чи іншої позиції, зважа-

ючи на співвідношення аскриптивного та мерітократичного компонентів со-

ціального порядку; тобто як змінюється система розподілу багатства і сим-

волічних нагород, пільг і влади у суспільстві. 

Наявні дослідження соціальної мобільності в України переважно базу-

ються на використанні класових схем для вимірювання траєкторій перемі-

щень, а також оцінці міжпоколінної або суб'єктивної мобільності, тоді як 

внутрішньопоколінна рухливість практично не досліджується. Ми пропонує-

мо ґрунтовний аналіз зв'язків між освітою, походженням, першою позицією 

на ринку праці та поточною позицією на основі шляхового аналізу (path 

analysis), що дозволяє дослідити як прямий, так і непрямий вплив окремого 

чинника соціальної мобільності у відносних показниках.  

Наприклад, походження впливає на отримання вищої освіти, що в свою 

чергу є чинником більш високого соціально-економічного статусу, проте 

висока класова позиція батьків може також безпосередньо обумовлювати 

високу позицію синів та дочок, незважаючи на освіту. Чим меншим є зв'язок 

між походженням та поточною позицією індивіда, тим вищим є рівень між-

генераційної соціальної мобільності. Отже, у суспільстві ефективно працю-

ють соціальні ліфти, що зменшують вплив соціально-економічного статусу 

батьків на статус дитини.  

Ключові змінні, котрі характеризують позицію та походження індивіда,  

вимірюються як ISEI – Міжнародний соціально-економічний індекс про-

фесійного статусу, який варіюється від 16 (найнижчий) до 88 (найвищий).  
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Рис. 1.2. Концептуальна схема соціальної мобільності в українському 
суспільстві як індикатор соціально-економічних трансформацій 

Джерело: розроблено автором. 
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Ми оцінюємо позицію індивіда на старті трудової кар 'єри (перша робота 

після завершення освіти) та поточну позицію (робота на момент опиту-

вання). Це дозволяє зробити певні висновки щодо кар 'єрної мобільності. 

Походження вимірюється двома змінними: ISEI батька та ISEI матері, ко-

ли респонденту було 14–16 років. Рівень освіти закодовано як змінну зі 

шкалою від одного до восьми, де кожна "сходинка" відображає підвищен-

ня кваліфікації: 

1) "Ніколи не ходили до школи"; 

2) "1–6 років середньої школи"; 

3) "7–9 років середньої школи"; 

4) "Технікум/ПТНЗ після 7–9 без повної середньої освіти" або "Повна 

середня освіта"; 

5) "Технікум/ПТНЗ після повної середньої освіти"; 

6) "Неповна вища освіта (1–3 роки вищої освіти)"; 

7) "Ступінь бакалавра"; 

8) "Ступінь спеціаліста/магістра або вище".  

Додатково використовуються змінні вік та стать.  

Аналіз базується на даних ISSP 2009 р., міжнародному порівняльно-

му дослідженні соціальної нерівності. Загальна кількість опитаних за 

репрезентативною вибіркою становить 2012 респондентів старших за 

18 років. Оскільки передбачалося порівняння статусів батьків та дітей 

вже на початку кар'єри, вибірка обмежена респондентами старших за 

29 років (1156 осіб).  

Аналіз здійснено окремо за статтю та за віковими когортами. Окремі мо-

делі серед чоловіків та жінок актуалізовані різними трендами соціальної 

мобільності, що вже були виявлені у попередніх дослідженнях в українсь-

кому суспільстві. Аналіз за віковими когортами дозволяє частково прослід-

кувати міжпоколінні зміни у чинниках мобільності.  

Усього було виокремлено 3 когорти, які представляють 20-річні інтерва-

ли: (1) "1920–1940" (N=152); (2) "1941–1960" (N=432); (3) "1961–1980" (N=500). 

До першої когорти належить населення пенсійного віку, їхній ISEI відобра-

жає статус за останньою посадою серед тих, хто вже не працює, та поточ-

ний статус серед працюючих пенсіонерів. До аналізу не залучена молодь, 

що тільки вийшла на ринок праці (1981–1990 роки народження); порівняння 

поточного професійного статусу та статусу батьків за цією когортою є недо-

речним, оскільки професійний статус їхніх батьків відображає ISEI, досягну-

тий пізніше – у 35–40 років.  
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Обрані моделі відповідають таким критеріям якості: RMSEA<0.05, CFI, 

TLI>0.95. В умовах обмеженого обсягу звіту послідовність вибору моделей 

не зазначається. 

Абсолютна мобільність (табл. 1.2 та 1.3). Абсолютна міжпоколінна мо-

більність за батьківським статусом у розрізі вікових когорт демонструє зміни 

в умовах набуття позицій на початку виходу на ринок праці. Якщо у віковій 

когорті 1920–1940 рр. народження 42% наслідували статус батька з пер-

шою роботою, а 37% обіймали вищі позиції, у наступних когортах ситуація 

змінюється: успадкування статусу зменшується.  

Таблиця 1.2 
Абсолютна міжпоколінна та внутрішньопоколінна мобільність  

за віковими когортами, % 
Напрям мобільності Тип мобільності 1920–1940 1941–1960 1961–1980 

ISEI батька –> ISEI першої 
роботи (p<0,001) 

Висхідна мобільність 37 44 39 

Низхідна мобільність 22 31 33 

Іммобільність 42 24 29 

ISEI батька – > ISEI 
поточної роботи (p=0,022) 

Висхідна мобільність 50 42 36 

Низхідна мобільність 26 34 37 

Іммобільність 24 24 27 

ISEI матері – > ISEI першої 
роботи (p<0,001) 

Висхідна мобільність 43 49 36 

Низхідна мобільність 15 22 36 

Іммобільність 42 29 28 

ISEI матері – > ISEI 
поточної роботи  
(p<0,001) 

Висхідна мобільність 52 45 32 

Низхідна мобільність 13 25 38 

Іммобільність 35 30 30 

ISEI першої роботи – > ISEI 
поточної роботи  
(p=0,109) 

Висхідна мобільність 28 25 23 

Низхідна мобільність 23 31 30 

Іммобільність 50 44 47 

Джерело: розраховано за даними таблиць мобільності для квантилів ISEI. 

Порівняння ISEI батька та ISEI поточної роботи свідчить про зменшен-

ня показника абсолютної висхідної мобільності для вікових когорт 1941–

1960 та 1961–1980 років народження. Зважаючи на те, що оцінка їхніх 

поточних позицій приходиться на період незалежності, а оцінка статусу 

батька – на радянський період, таке зменшення висхідної мобільності мо-

же бути не стільки показником загострення нерівності, скільки результа-

том структурних змін у професійному розподілі. Абсолютна міжпоколінна 

мобільність за статусом матері демонструє подібні тенденції. Відмінності 

щодо кар'єрної мобільності за віковими когортами відсутні. У всіх когортах 

близько половини залишалися іммобільними, а приблизно чверть здійс-

нювали висхідну мобільність. 
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Таблиця 1.3 
Абсолютна міжпоколінна та внутрішньопоколінна мобільність  

за статтю, % 
Напрям мобільності Тип мобільності Чоловіки Жінки 

ISEI батька – > ISEI першої 
роботи (p=0,074) 

Висхідна мобільність 37 42 

Низхідна мобільність 35 30 

Іммобільність 29 28 

ISEI батька – > ISEI 
поточної роботи 
(p=0,689) 

Висхідна мобільність 39 41 

Низхідна мобільність 36 34 

Іммобільність 26 25 

ISEI матері – > ISEI першої 
роботи (p<0,001) 

Висхідна мобільність 41 37 

Низхідна мобільність 35 27 

Іммобільність 24 36 

ISEI матері – > ISEI 
поточної роботи (p<0,001) 

Висхідна мобільність 40 34 

Низхідна мобільність 36 30 

Іммобільність 24 36 

 ISEI першої роботи – > ISEI 
поточної роботи  
 (p<0,001) 

Висхідна мобільність 29 20 

Низхідна мобільність 29 29 

Іммобільність 42 51 

Джерело: розраховано за даними таблиць мобільності для квантилів ISEI. 

Статистично значущі відмінності у показниках абсолютної мобільності 

між чоловіками та жінками виявлені щодо наслідування статусу матері на 

початку кар'єри та у її продовженні. Абсолютна висхідна кар'єрна мобіль-

ність є вищою серед чоловіків, а абсолютна низхідна кар'єрна мобільність 

не відрізняється за статтю. 

Відносна мобільність (табл. 1.4 та 1.5). У відносному вимірі зв'язків між 

походженням та призначенням ситуація залишається доволі стійкою. Коре-

ляції щодо кар'єрної мобільності є доволі високими по всіх когортах, що 

свідчить при поширеність наслідування статусу першої роботи у поточній 

позиції. Щодо міжпоколінної мобільності, зв'язок між статусом батьків та 

дітей коливається від 0,2 до 0,4 (помірний зв'язок). Серед жінок вищою є 

кореляція між статусом матері та досягнутим статусом як на етапі початку 

трудової діяльності, так і в подальшому. Кореляція щодо кар'єрної мобіль-

ності також є вищою серед жінок – це свідчить про менші можливості кар'єр-

ного зростання впродовж життя. 

Результати моделювання за статтю (рис. 1.3, табл. 1.6). І для чоло-

віків, і для жінок професійні статуси батьків у першу чергу мають вплив на 

умови виходу на ринок праці та забезпечення певного рівня освіти. У подаль-

шій кар'єрі безпосередній вплив походження зменшується. Так, статус і бать-
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ка, і матері напряму пов'язані з рівнем освіти сина та його ISEI на першому 

місці роботи, в той час як прямий вплив на подальший ISEI вже відсутній. 

Разом з тим статус матері має безпосередній зв'язок з ISEI доньки як на 

першому місці роботи, так і в подальшій кар'єрі.  

Таблиця 1.4 
Відносна міжпоколінна та внутрішньопоколінна мобільність  

за віковими когортами, кореляції Пірсона 
Напрям мобільності 1920–1940 1941–1960 1961–1980 

ISEI батька – ISEI першої роботи 0,365 0,202 0,291 

ISEI батька – ISEI поточної роботи 0,24 0,212 0,272 

ISEI матері – ISEI першої роботи  0,356 0,371 0,366 

ISEI матері – ISEI поточної роботи  0,314 0,275 0,399 

ISEI першої роботи – ISEI поточної роботи  0,667 0,52 0,597 

Джерело: розраховано за даними таблиць мобільності для квантилів ISEI. 

Таблиця 1.5 
Відносна міжпоколінна та внутрішньопоколінна мобільність за статтю, 

кореляції Пірсона 
Напрям мобільності Чоловіки Жінки 

ISEI батька – ISEI першої роботи 0,295 0,285 

ISEI батька – ISEI поточної роботи 0,24 0,265 

ISEI матері – ISEI першої роботи  0,33 0,406 

ISEI матері – ISEI поточної роботи  0,246 0,387 

 ISEI першої роботи – ISEI поточної роботи  0,507 0,668 

Джерело: розраховано за даними таблиць мобільності для квантилів ISEI. 

Кар'єра практично нівелює безпосередній вплив походження на профе-

сійний статус. Наприклад, прогнозовані значення ISEI першої роботи як 

чоловіків, так і жінок, що отримали повну вищу освіту, у середньому на 12 

позицій вище серед тих, хто мав батьків з високим статусом (ISEI=80), ніж 

серед тих, чиї батьки мали низький статус (ISEI=20). Порівняно з поточною 

позицією такий розрив зменшується до 4–5 позицій.  

Освіта є ключовим фактором соціальної мобільності як для чоловіків, 

так і жінок. Так, незалежно від професійного статусу батьків, збільшення 

рівня освіти на 1 сходинку відповідає збільшенню ISEI синів та дочок на 

першому місці роботи приблизно на 5 позицій. Зв'язок між першою роботою 

та подальшою кар'єрою є однаковим і серед чоловіків, і серед жінок. ISEI 

поточної роботи позитивно корелює з ISEI першої роботи (регресійний кое-

фіцієнт = 0,34); це означає, що особи, які вже на початку кар'єри здобули 

високі позиції, у подальшому, як правило, їх зберігають.  
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Таблиця 1.6 
Сукупні ефекти* походження та освіти на професійний статус першої 

та поточної роботи, нестандартизовані регресійні коефіцієнти 
Показник ISEI перша робота ISEI поточна робота 

За статтю 

Жінки 

ISEI матері 0,28 0,25 

ISEI батька 0,29 0,27 

Рівень освіти 5,10 6,72 

Чоловіки 

ISEI матері 0,19 0,11 

ISEI батька 0,30 0,14 

Рівень освіти 4,70 5,31 

За віковою когортою 

1920–1940 

ISEI матері 0,29 0,10 

ISEI батька 0,42 0,24 

Рівень освіти 4,89 5,57 

1941–1960 

ISEI матері 0,31 0,22 

ISEI батька 0,24 0,24 

Рівень освіти 4,32 6,74 

1961–1980 

ISEI матері 0,28 0,24 

ISEI батька 0,29 0,22 

Рівень освіти 5,82 6,84 

* Враховуються всі непрямі ефекти, наприклад, вплив професійного статусу батька на про-
фесійний статус респондента через освіту. Коефіцієнти інтерпретуються як фактор, на який 
змінюється ISEI респондента (старт кар'єри чи поточна позиція), якщо інший чинник (ISEI 
матері, ISEI батька чи рівень освіти) зростає на один пункт. Перелік чинників: 
"Рівень освіти": (1) "Ніколи не ходили до школи"; (2) "1–6 років середньої школи"; (3) "7–9 років 
середньої школи"; (4) "Технікум/ПТНЗ після 7–9 років без повної середньої освіти" або "Повна 
середня освіта"; (5) "Технікум/ПТНЗ після повної середньої освіти"; (6) "Неповна вища освіта 
(1–3 роки вищої освіти)"; (7) "Ступінь бакалавра"; (8) "Ступінь спеціаліста/магістра або вище". 
ISEI варіюється від 16 (найнижчий) до 88 (найвищий). Усі коефіцієнти є статистично значу-
щими на рівні 1%. 

Джерело: розраховано за даними таблиць мобільності для квантилів ISEI. 

Ключові відмінності між чоловіками та жінками щодо соціальної мобіль-

ності пов'язані з тим, що для жінок вагомішим чинником є статус матері. 

Наприклад, у випадку оцінки сукупного впливу статусу матері на статус 

першої роботи, зростання статусу матері на одну позицію відповідає збіль-

шенню ISEI дочки на 0,28, а ISEI сина – на 0,19. Хоча сукупний вплив стату-

су батька на першу роботу є приблизно однаковим як серед жінок, так і чо-
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ловіків: зростання на одну позицію ISEI батька відповідає збільшенню ISEI 

дочки на 0,29, а ISEI сина – на 0,30. Щодо подальшої кар'єри, походження 

залишається більш критичним чинником для жінок: у разі порівняння рес-

пондентів з однаковим рівнем освіти, серед жінок збільшення на одну пози-

цію у ISEI батька чи матері відповідає збільшенню ISEI дитини приблизно 

на 0,3, а серед чоловіків – на 0,1. 

Разом з тим слід зазначити, що статуси батька та матері позитивно ко-

релюють, тобто у сім'ях, де батько має високий статус, матері також пере-

важно належать до високих щаблів професійної ієрархії. 

Контроль за міжпоколінними відмінностями (змінна "Генерація") свід-

чить, що серед чоловіків є тенденція до зростання середнього професійного 

статусу матері, в той час як середній професійний статус на початку кар'єри 

зменшується. Також зафіксовано збільшення середнього рівня освіти (до-

волі очевидне з огляду на поширеність вищої освіти за часів незалежності). 

Серед жінок ситуація дещо інша: зменшується середній професійний статус 

поточної роботи, хоча середній професійний статус на початку кар'єри не 

змінюється (також виявлено тенденцію до зростання середнього ISEI мате-

рі та середнього рівня освіти). 

Результати моделювання за віковими когортами (рис. 1.4, табл. 1.6). 

Аналіз зв'язків між освітою, походженням та поточною позицією серед 

окремих поколінь демонструє результати, подібні до моделювання за стат-

тю: походження, головним чином, впливає на рівень освіти та старт трудо-

вої кар'єри, в той час як прямого впливу походження на поточну кар'єру 

немає по всіх когортах.  

У вікових когортах "1920–1940" та "1941–1960" вплив походження на по-

чаток кар'єри, головним чином базувався на впливі статусу батька. Нато-

мість у пострадянському поколінні (1961–1980 роки народження), безпосе-

редній вплив на стартову позицію на ринку праці має не тільки статус 

батька, а й матері. Слід зазначити, що позитивна кореляція між статусом 

батька та матері є значно слабшою у випадку вікової когорти "1920–1940", 

ніж у інших когортах.  

Зв'язок між першою роботою та подальшою кар'єрою не відрізняється 

серед всіх когорт: регресійний коефіцієнт дорівнює приблизно 0.3 по всіх 

групах. Освіта має безпосередній вплив як на старт кар'єри, так і її продов-

ження по всіх когортах. Наприклад, сукупний вплив освіти на поточний 

професійний статус визначається як збільшення ISEI на 6–7 позицій з кож-

ною сходинкою рівня освіти. 
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Згідно з результатами моделювання сини та дочки батьків з високим 

професійним статусом, як правило, отримують більш високі професійні по-

зиції вже на початку кар'єри. Наприклад, за умови батька і матері з ISEI=80 

(топ-менеджери, управлінці) прогнозоване значення ISEI сина чи доньки з 

повною середньою освітою вже на початку кар'єри становить 63 у віковій 

когорті "1920–1940", 57 – у віковій когорті "1941–1960" та 58 – у віковій когорті 

"1961–1980" (рис. 1.5–1.6). 

 
Рис. 1.5. Прогнозовані значення соціально-економічного індексу 

професійного статусу (ISEI) індивідів на початку трудової кар'єри, 
зважаючи на різний статус батьків та різний рівень освіти:  

аналіз міжпоколінних змін  

Джерело: розраховано за даними попереднього моделювання рис. 1.3. 

 
Рис. 1.6. Прогнозовані значення поточного соціально-економічного 
індексу професійного статусу (ISEI) індивідів, зважаючи на різний 
статус батьків та різний рівень освіти: аналіз міжпоколінних змін  

Джерело: розраховано за даними попереднього моделювання рис. 1.3. 
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Разом з тим за умови батька і матері з ISEI=20 (некваліфіковані працівни-

ки) прогнозоване значення ISEI на початку кар'єри у їхнього сина чи доньки 

з повною середньою освітою становить 50 у віковій когорті "1920–1940", 46 – 

у віковій когорті "1941–1960" та 47 – у віковій когорті "1961–1980".  

Отримання вищої освіти збільшує значення ISEI, проте різниця за похо-

дженням все одно зберігається. Іншими словами, отримання вищої освіти 

суттєво посилює соціальну мобільність осіб, чиї батьки мають низький ста-

тус, проте в умовах однакових освітніх характеристик діти з сімей з високим 

статусом батьків мають кращі шанси отримати високу позицію вже на са-

мому початку кар'єри. Такий результат є характерним для всіх когорт. Так, 

за умови отримання повної вищої освіти, розрив у ISEI на початку трудової 

кар'єри серед осіб із низьким та високим статусом батьків становить 13 по-

зицій у віковій когорті "1920–1940", 11 позицій – у віковій когорті "1941–

1960" та 12 позицій – у віковій когорті "1961–1980". 

Кар'єрна мобільність зменшує вплив походження на професійний ста-

тус. Розрив між ISEI на початку трудової кар'єри серед осіб та поточному 

ISEI серед осіб з низьким та високим статусом батьків становить 5 позицій 

у віковій когорті "1920–1940", 3 позиції – у віковій когорті "1941–1960" та 

4 позицій – у віковій когорті "1961–1980". Спостерігається певне посилення 

чинника освіти з плином часу. Якщо у віковій когорті 1920–1940 рр. наро-

дження середня різниця між ISEI індивіда з повною вищою освітою та ISEI 

індивіда з повною середньою освітою становить 11 позицій, то у віковій ко-

горті 1941–1960 рр. народження – це 13 позицій, а у віковій когорті 1961–

1980 рр. народження – 14 позицій. 

Пострадянські трансформації, пов’язані с переходом до ринку та фор-

муванням демократії, в першу чергу впливають на інституційні чинники 

соціальної мобільності, такі як тип стратифікації чи структура ринку праці, 

а також на суб’єктивне сприйняття можливостей переміщень соціальною 

драбиною; натомість канали соціальної мобільності (освіта та походжен-

ня) у вимірі відносних показників залишаються доволі стабільними, не-

зважаючи на такі зміни. У абсолютному вимірі спостерігається збільшення 

низхідної міжпоколінної мобільності. Проте неконсистентність статусів 

батьків та дітей унаслідок соціостатусних трансформацій на ринку праці 

не дозволяє зробити чіткий висновок про тренди соціальної мобільності, 

оскільки наявні зміни у міжпоколінній мобільності пояснюються скоріше 

структурними змінами у розподілі професійних груп, а не змінами у шан-

сах мобільності. 
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Показники абсолютної кар’єрної (внутрішньогенераційної) мобільності 

є однаковими для всіх досліджуваних когорт (1920–1940, 1941–1960, 

1961–1980): приблизно половина населення залишається іммобільною 

або здійснює горизонтальну соціальну мобільність (без зміни статусу). 

Близько чверті характеризується висхідною кар’єрною мобільністю. Ре-

зультати дослідження свідчать про дуже тісний зв’язок між професійним 

статусом на першому місці роботи та поточною позицією на ринку праці: 

коефіцієнт кореляції Пірсона коливається від 0,5 до 0,7 серед різних дос-

ліджуваних когорт; водночас аналогічні кореляційні коефіцієнти між про-

фесійним статусом батьків та дітей перебувають в інтервалі 0,2–0,4. Такі 

показники відображають, що шанси кар’єрного зростання порівняно з по-

зицією під час виходу на ринок праці менші за шанси здійснити соціальну 

мобільність порівняно з батьками. Разом із тим відсутність панельних да-

них не дозволяє зробити висновок, якою мірою на такі тенденції кар’єрної 

мобільності впливає соціально-економічна ситуація на момент дослі-

дження. Так, опитування, що використовується в аналізі, здійснювалося у 

2009 р. – коли розгорталася світова фінансова криза, висока частка низ-

хідної кар’єрної мобільності могла бути наслідком втрати професійних 

позицій саме у цей період. 

Показники відносної мобільності в українському суспільстві узгоджують-

ся зі світовими тенденціями. Так, освіта є ключовим чинником соціальної 

мобільності, що послаблює вплив менш сприятливого походження на шан-

си досягнення високих позицій, разом із тим це не нівелює вплив похо-

дження повністю. Незалежно від рівня освіти нащадки батьків з високим 

статусом у середньому отримують статуси, на 4–5 позицій вищі із 88 мож-

ливих (у вимірі ISEI).  

Слід зазначити, що в українському суспільстві (для всіх вікових когорт та 

однаково для чоловіків і жінок) походження має суттєвий вплив саме на 

початок кар’єри. Діти батьків з високим професійним статусом мають кращі 

шанси отримати високий професійний статус уже на першому місці роботи 

незалежно від рівня освіти, якщо порівнювати з шансами дітей батьків з 

низьким професійним статусом. Високоосвічені діти батьків з низьким ста-

тусом, як правило, здійснюють висхідну мобільність порівняно з батьками, 

проте вони не потрапляють до топ 20% найвищих професійних позицій 

(у вимірі ISEI) одразу на початку трудової кар’єри. Натомість сини та дочки, 

що мають батьків з високим професійним статусом та отримали високий 

рівень освіти, набувають найвищих професійних позицій (топ 20%) уже на 

першому місці роботи.  
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Такі результати свідчать про важливу роль соціальних зв’язків батьків у 

детермінації старту кар’єри. В умовах трансформаційних змін ключовою 

проблемою залишається не стільки доступ до вищої освіти як основного 

соціального ліфта, скільки нерівність шансів на ринку праці після завер-

шення інституту/університету. Ця проблема, з одного боку, є наслідком вну-

трішніх недоліків системи освіти – її низької конкурентоспроможності, не-

стачі кваліфікованих кадрів, невідповідності запитам ринку, а з іншого – 

пояснюється повсюдним поширенням тіньових схем практично в усіх соціа-

льних інститутах і високою значущістю персоналізованих зв’язків спорідне-

ності та близькості у професійній сфері. Відсутність прозорих конкурсів, 

можливість «придбання» посад, недосконалість механізмів отримання дос-

віду роботи вже у процесі освіти – все це посилює роль статусу батьків та 

їхнього соціального капіталу у міжпоколінній та кар’єрній мобільності.  

Суттєві зміни спостерігаються у гендерному аспекті каналів соціаль-

ної мобільності. Хоча у традиції дослідження індивідуальних траєкторій 

переміщень батько тривалий час залишався референтом надання пере-

ваг походження для обох статей, наразі позиція матері має більший 

вплив на мобільність жінок, ніж позиція батька. У цьому сенсі у подальші 

моніторингові дослідження в Україні, що включають інформацію стосов-

но соціальної мобільності, доцільно включати запитання як про батька, 

так і про матір. 

Відсутність ефективних соціальних ліфтів є джерелом зростання соціа-

льної напруги. Неефективність освітнього ліфта призводить до дефіциту 

кадрових ресурсів; неможливість кар’єрного зростання та покращення свого 

добробуту – до значної поляризації прибутків; відсутність способів саморе-

алізації – до песимізму у настроях і апатії. Цілеспрямована політика щодо 

активізації соціальних інститутів (освіти, бізнесу, політики тощо) як соціаль-

них ліфтів має фокусуватися на послабленні існуючих фільтрів, наприклад, 

корупційності чи неналежної якості знань, що надаються, неефективної 

кредитної політики у підприємництві тощо. У зв’язку з цим рекомендуються 

такі пропозиції щодо вирівнювання шансів соціальної мобільності в україн-

ському суспільстві: 

– удосконалення системи вищої освіти щодо адаптації випускників при 

першому працевлаштуванні:  

• впровадження чіткої уніфікації документів про освіту відповідно до 

міжнародних стандартів,  

• сприяння академічній мобільності; 

• розроблення та впровадження концепції безперервного навчання;  
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• постійне поліпшення якості освіти шляхом оновлення її змісту і 

форм організації навчально-виховного процесу відповідно до світових 

надбань та запитів національного ринку; 

• скорочення обсягів підготовки спеціалістів за галузями, що перена-

сичені та не відповідають потребам економіки, та збільшити обсяги під-

готовки за пріоритетними галузями; 

• впровадження комплексних програм професійних стажувань на ба-

зі громадських організацій, виробничої практики у профільних підприєм-

ствах/організаціях під час навчання з можливістю відображення такого 

досвіду у трудовій книжці; створення спеціальних агенцій на базі закла-

дів вищої освіти, що сприяють працевлаштуванню випускників;  

– впровадження програми навчання працівників, які в першу чергу стра-

ждають через посилення негативних тенденцій ринку праці (нещодавно 

звільнених, тих, кому загрожує звільнення, малооплачуваних); 

– розширення умов для самозайнятості, в системі державних центрів 

зайнятості посилення роботи щодо навчання навичкам самозайнятості та 

підприємництва; 

– зменшення гендерної нерівності на ринку праці, посилення економіч-

ної активності серед жінок, забезпечення дотримання законів і нормативних 

актів щодо регулювання праці жінок; законодавство в сфері соціального 

захисту матерів має стимулювати розподіл обов’язків між обома батьками; 

– поглиблення боротьби з корупцією, особлива увага має приділятися 

системі органів державної влади та місцевого самоврядування, причетних 

до вирішення соціальних проблем населення, до будівельного ринку, ринку 

земельних ділянок і будівництва; 

– посилення протидії тіньовим доходам, розробка заходів економічного 

стимулювання громадян та мотивування роботодавців, які легально отри-

мують заробітну плату та здійснюють усі належні відрахування; 

– стимулювання трудової мобільності населення в межах як підпри-

ємств, так і регіонів шляхом впровадження гнучких форм зайнятості. 
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НА ПРОЦЕСИ 

МОБІЛЬНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Актуальність дослідження проблем соціальної мобільності як однієї з най-

суттєвіших складових перебігу і наслідків соціальної стратифікації є загаль-

новизнаною. Зазвичай об'єктом детального емпіричного аналізу стає міжгене-

раційна соціально-класова й освітня мобільність, дані про яку допомагають 

оцінити глибину стратифікованості суспільства, часових змін стабільності, 

векторів рівності/нерівності можливостей, а також використовуються для 

опрацювання і втілення заходів соціальної політики. Йдеться про ті види 

соціальної мобільності, які умовно можна вважати об'єктивними, досліджу-

ваними на підставі порівняння об'єктивних соціально-статусних, класових 

і освітніх характеристик респондентів.  

Економісти розглядають соціальну мобільність з точки зору відтворення 

трудових ресурсів, зміни професійного та кваліфікаційного статусу робітників 

як виробників і споживачів матеріальних благ. Соціологи до вивчення соці-

альної мобільності підходять з точки зору соціальної структури суспільства, 

його складових елементів. Багатоаспектність та важливість досліджуваних 

процесів і необхідність використання міждисциплінарних підходів потребують 

комплексного аналізу економічних процесів та їхніх соціальних наслідків. 

Структурна трансформація, крім економічного, має чітко виражений со-

ціальний прояв, що виражається у взаємозв'язку структури економіки зі змі-

нами добробуту людей та рівня і якості їхнього життя. Економічні структурні 

трансформації супроводжуються соціальними змінами, змінами напрямів та 

швидкості соціальної мобільності. Економічні драйвери розвитку завжди 

тісно переплітаються із соціальними, вони взаємопов'язані та взаємозалеж-

ні, а неврахування соціальної складової призводить до економічної кризи та 

гальмування суспільного розвитку. 

Наші дослідження підтверджують справедливість тези про детермінова-

ність процесів і результатів соціальної мобільності взаємодією соціальних 

інституцій, найважливішими серед яких є держава і ринок праці33. Відповідно 

основні інституційні практики держави та ринку праці зумовлюють вектори та 

інтенсивність різних форм мобільності в сучасному українському суспільстві.  

                                                           
33 Оксамитна С. Міжгенераційна класова і освітня мобільність. – К. : НаУКМА, Аграр Медіа 
Груп, 2011. – 287 с. 
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2.1. Детермінованість соціальної мобільності 

структурними трансформаціями економіки  

та ринку праці України 

Питання структурних балансів вітчизняної економіки є одним зі стратегіч-

них. В Україні ще за перших років незалежності була розроблена Державна 

програма структурної перебудови до 2015 р.34, згідно з якою в 1995 р. еко-

номіка країни мала стабілізуватися, до 2005 р. повними темпами мав здійс-

нюватися економічний і соціальний розвиток, а до 2015 р. – встановитися 

раціональна структура економіки.  

Проте соціально-економічні та політичні реалії свідчать про абсолютно 

протилежні тенденції – структурні баланси та співвідношення галузевих ком-

плексів мають тенденцію до регресивної трансформації, відходу від світо-

вого постіндустріального тренду, що не лише ослаблює вітчизняну економіку 

та уповільнює економічне зростання, але й негативно впливає на соціальні 

процеси, стан ринку праці, ускладнює соціальну мобільність.  

На структурну перебудову економіки, тенденції розбалансування якої на-

мітилися ще в радянські часи, значно вплинули також переважання вироб-

ництва засобів виробництва порівняно з розвитком виробництва предметів 

споживання, загальна технологічна відсталість і сировинна спрямованість 

ключових галузей економіки; сировинна орієнтація експорту, втрата старих 

налагоджених ринків збуту та партнерів в економічному співробітництві і коо-

перації, звуження економічного простору та перспектив подальшого техноло-

гічного розвитку. Однак варто зазначити, що представленість у радянському 

народногосподарському комплексі величезного спектра галузевих комплек-

сів, підкомплексів та виробництв відкривала широкі можливості вибору про-

фесій, формування соціального статусу та сприяла соціальній мобільності. 

Нинішні вітчизняні реалії демонструють, що нехтування соціальною 

складовою та суперечливі процеси в економіці уможливлюють деіндустріа-

лізаційні зміни в українському соціумі та повернення до видів діяльності, 

характерних традиційним суспільствам. Довгостроковий тренд розвитку  

України у напрямі переходу від аграрної фази розвитку до індустріальної та 

завершення первинної модернізації впродовж 2006–2011 рр. пригальмову-

ється, існує загроза зміни векторів розвитку. Такі економічні процеси обме-

                                                           
34 Державна програма структурної перебудови України, розроблена до 2015 р. [Електронний 
ресурс]. – Доступний з : <http://www.info-library.com.ua/books-text-5971.html>. 
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жують можливості соціальної мобільності, звужують спектр місць і можли-

востей прикладання праці, призводять до поширення неправових трудових 

відносин і тінізації економічної діяльності. 

Деформована структура вітчизняної економіки яскраво проявляється в 

товарній структурі українського експорту, в якій продовжують домінувати 

чорні метали та вироби з них (27,8%), мінеральні продукти (15,1), механічне 

та електричне обладнання (10,1), продукти рослинного походження (7,7), 

продукти хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (7,4%)35. Три-

ває тенденція експорту низькотехнологічної продукції з низьким ступенем 

оброблення, що свідчить про серйозне технологічне відставання36. 

Деформації економіки посилюють техніко-економічні диспропорції у реаль-

ному секторі, збільшують частку низькокваліфікованої робочої сили, особливо 

у виробничій сфері. У країні прискореними темпами здійснюється примітиві-

зація виробничої структури. В Україні реалізується переважно ресурсовитратна 

стратегія розвитку. В економіці країни спостерігається відрив інтелектуально-

го потенціалу від інноваційної діяльності та низький рівень впровадження 

НДДКР37. Власна науково-технічна база в Україні поступово розмивається і 

відстає від світових лідерів у сферах кадрового потенціалу, генерації нових 

знань та науково-дослідних розробок, обсягів фінансування тощо.  

Роздержавлення і приватизація в сфері виробництва спричинили роз-

державлення структури зайнятості. З'явилася альтернативна зайнятість в 

інших секторах економіки (колективному, приватному). Зміна організаційно-

економічних відносин зумовила формування нових видів зайнятості. Зокре-

ма, в трансформаційній економіці повна, неефективна і примусова зайня-

тість поступово замінюються продуктивною і вільно обраною. Однак ре-

зультатом цих змін не стало подолання диспропорцій у секторальних, 

галузевих, територіальних балансах зайнятості. 

                                                           
35 Черемисина С.Г. Оценка влияния структурных преобразований на уровень экономиче-
ского развития Украины // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Серія "Економіка і фінанси". – 
Вип. 138/2013. – Севастополь, 2013. – С. 9–13. 
36 Питома вага продукції вищих (5-го і 6-го) технологічних укладів в Україні становить усього 
4%, причому 6-й технологічний уклад, який визначає перспективи високотехнологічного 
розвитку країни в майбутньому, в нашій країні майже відсутній (менше 0,1%). Близько 58% 
виробленої продукції припадає на нижчий, 3-й технологічний уклад (технології промисловос-
ті будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, обробки металу, легкої, дере-
вообробної, целюлозно-паперової промисловості) і 38% – на 4-й. 
37 В Європі 60% продукції, що випускається, має ознаки інноваційності, в Україні – лише 
1,5% (Підприємців учать відбиватися від рейдерів // Урядовий кур'єр. – 2011. – 22 лют. – 
№ 34. – С. 3). 
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Очевидним недоліком попередніх етапів структурних змін було те, що 

трансформації економіки та суспільства не супроводжувалися нагрома-

дженням соціального потенціалу. Подібні бар'єри виникали в тому числі й 

через обмеження або неможливість соціальної мобільності (скорочення 

зайнятості та втрата професійних навичок до продуктивної діяльності серед 

інженерних і робітничих професій, що супроводжувалося масовою трудо-

вою міграцією високоосвічених спеціалістів; втрата управлінських кадрів, 

здатних до організації та реалізації процесів модернізації в реальному сек-

торі економіки та часті зміни управлінських кадрів у секторі державного 

управління; втрата інтелектуальної підтримки еліт, коли суспільні транс-

формації спричинили втрати інтелектуальним прошарком населення свого 

соціального статусу та рівня життя)38. 

В Україні зберігається нераціональна структура зайнятості, яка відобра-

жає сучасну структуру вітчизняної економіки: структурні трансформації 

сприяли значному скороченню числа працюючих у промисловості (де збері-

гається пріоритет добувних галузей, характерний для сировинних економік) 

та зростанню кількості працівників торгівлі. Зростання частки зайнятих у 

сфері обслуговування (торгівлі) – загальносвітова тенденція, що відобра-

жає поступальний перехід до постіндустріальних та інноваційних шляхів 

розвитку економіки. Проте зайнятість в українській торгівлі складно назвати 

інноваційною, тому що в основному це дрібнооптова торгівля з невисокою 

доданою вартістю, на відміну, наприклад, від інноваційного машинобуду-

вання, де працює набагато менше людей. Залишається значною і зайня-

тість в АПК, поступово збільшується число працюючих у сфері державного 

управління. Хоча у невиробничих галузях частка працюючих в загальних 

обсягах відповідає світовим стандартам, але помітно нижчою є частка зай-

нятих у науці та науковому обслуговуванні і фінансовій діяльності, що свід-

чить про неінноваційний тип розвитку економіки та недостатній розвиток 

ринкової інфраструктури39. 

Важливою проблемою стало порушення регіонального балансу в еконо-

міці, що далі посилюється внаслідок подальшого перерозподілу людського 

капіталу на користь столиці, великих міст. Секторальна зайнятість поляризу-

ється: на одному полюсі групуються традиційні (переважно індустріальні – 

                                                           
38 Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / НАН 
України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с. – С. 171.  
39 Черемисина С.Г. Оценка влияния структурных преобразований на уровень экономическо-
го развития Украины. – С. 9–13. 
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добувна промисловість, металургія, хімія та нафтохімія тощо) галузі, терито-

ріально концентровані на промисловому сході країни. Натомість постіндуст-

ріальні галузі (IT-послуги, комунікації та зв'язок) розвиваються переважно в 

столиці та великих містах. Решта галузей та виробництв (переважно обслу-

говуючі та переробні, а також сервісні) представлені недостатньо і нерівно-

мірно, що не тільки розбалансовує територіальну організацію господарського 

комплексу, але й виступає бар'єром соціальної мобільності. 

Структурні трансформації так і не розв'язали питання визначення ролі 

та місця сільського господарства в економіці країни. Адже хоча в Україні це 

традиційно потужна експортоорієнтована галузь економіки, проте внутріш-

ньогалузеві дисбаланси, невизначеність із ринком землі, низька продуктив-

ність і складна соціально-економічна ситуація та занепад сільських територій 

суттєво обмежують потенційно високі можливості посісти місце провідного 

гравця на світовому агропродовольчому ринку. 

Сільське господарство завжди було і залишається нині однією із основ-

них ланок господарського розвитку України та значної частини її регіонів. 

Значні можливості вітчизняної сільськогосподарської галузі не виключають 

однак суттєвих загроз функціонуванню і всього агропромислового комплексу, 

і традиційних аграрних регіонів України. Відбулося відокремлення розвитку 

агропромислового виробництва від розвитку соціальної сфери сільських 

територій, зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

супроводжується занепадом села40. Все це призвело до поширення на те-

риторіях з переважним розвитком сільського господарства таких типових 

ознак депресивності, як зубожіння населення, безробіття, ускладнення 

демографічної ситуації, руйнації соціальної інфраструктури. 

Очевидною є сильна галузева поляризація агровиробництва – стрибко-

подібне зростання рослинництва на тлі обвалу трудомісткого тваринництва, 

зайнятість у якому свого часу слугувала важливим запобіжником на сіль-

ському ринку праці.  

Окрім трансформації галузевої структури сільського господарства, спо-

стерігається посилення концентрації виробництва у новостворених агро-

структурах міжрегіонального та наднаціонального рівнів – агрохолдингах. 

Агрохолдинги, частково рятуючи сільське господарство, відбирають кращі 

або найбільш зручно розташовані підприємства і відсікають безліч дрібних 

                                                           
40 Голомша Н.Є. Методика оцінки конкурентоспроможності сільського господарства регіону // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". – 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 67. 
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виробників, не включених у вертикальні структури. Багато виробників поза 

агрохолдингами не витримують конкуренції з ними.  

Попри значне зростання аграрного виробництва у сільськогосподар-

ських підприємствах, а надто – агрохолдингах, особисті селянські госпо-

дарства все ще відіграють провідну роль. Очевидний значний виробничий 

потенціал господарств цього укладу, який довгий час слугував засобом 

збереження залишків трансформованого сільського господарства і вико-

ристовується здебільшого для самозабезпечення. Хоча багатий традицій-

ний досвід ведення сільського господарства, знання, вміння та навички 

місцевого населення за умов відповідної підтримки державою могли б 

трансформуватися у потужний фермерський рух – достойну противагу 

надвеликим агрохолдингам. Фермерські господарства не посіли тієї ніші 

в агропродовольчій сфері, яка їм відводилася на початку аграрних ре-

форм. Саме господарства населення перебрали на себе потенційні мож-

ливості фермерів. Нині ж очевидна необхідність зміни ролей і значення 

цих груп виробників. 

Концентрація землекористування та нарощування обсягів виробництва 

в агрохолдингах, які скорочують зайнятих у аграрній сфері, засвідчують 

необхідність подальшого функціонування господарств населення як соці-

ально-економічного демпфера для сільських жителів. Особисті підсобні 

господарства залишаються формою виживання сільського населення41, 

хоча частина з них поступово перетворюється на товарні господарства42. 

Зниження ролі сільського господарства у формуванні доходів мешканців 

села пояснює необхідність урізноманітнення зайнятості селян на основі 

диверсифікації сільської економіки. Розмаїтість сфер прикладання праці на 

селі не лише поліпшить матеріальний стан селян та диверсифікує джерела 

                                                           
41 Ураховуючи, що поширення самозайнятості тісно пов'язане із розширенням зайнятості в 
особистих селянських господарствах та низькопродуктивних секторах (наприклад, у сфері 
торгівлі та наданні послуг з ремонту, готельно-ресторанному господарстві, сфері комуналь-
них й індивідуальних послуг, будівництві та транспорті), зростання частки і кількості само-
зайнятих працівників в Україні необхідно розглядати як не зовсім позитивне явище, оскільки 
така зайнятість, переважно, низькопродуктивна. В Україні велика частка самозайнятих на 
ринку праці свідчить в першу чергу про те, що економіка має відсталу структуру виробницт-
ва, а багато працівників зайняті на ризикованих неоплачуваних робочих місцях без жодних 
соціальних пільг та захисту. Нині самозайнятість є швидше можливістю для виживання, ніж 
справжнім вибором підприємницької діяльності (Кочума І.Ю. Стан зайнятості та безробіття в 
Україні на сучасному етапі // Фінансовий простір. – 2011. – № 3. – С. 119–126). 
42 У загальній структурі домашніх господарств близько 30% – комерційні, ще 32% – напівко-
мерційні. З часом у частині господарств виробництво продукції буде мінімальним (для мен-
шості – за непотрібністю (заможні селяни), для решти – у зв'язку із недієздатністю). 
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їхніх доходів, але й помітно пожвавить індивідуальну, професійну та галу-

зеву мобільність.  

Отже, секторальна структура національної економіки за видами еконо-

мічної діяльності є узагальненою характеристикою якісного рівня розвитку 

економічної системи в цілому. В Україні, незважаючи на високі темпи зрос-

тання випуску в основних видах економічної діяльності, відбувалося фор-

мування досить уразливої структури економіки зі значними галузевими дис-

пропорціями та суттєвою залежністю від попиту на зовнішніх ринках.  

Динаміка структури української економіки не відповідає загальним зако-

номірностям структурних зрушень, що відбуваються в розвинених економіках 

світу на сучасному етапі й полягають у зростанні частки високотехнологічних 

виробництв обробної промисловості, телекомунікаційних, фінансових і бізне-

сових послуг, а також соціальноорієнтованих видів економічної діяльності, 

випереджальному розвитку наукомістких, високотехнологічних галузей.  

Ринок праці все ще оцінюється як незрілий і розбалансований. На ньому 

превалюють елементи "захисної реструктуризації" зайнятості, що передба-

чають пасивне пристосування підприємств до нових умов господарюван-

ня43. А серед основних рис сучасного вітчизняного ринку праці можна від-

значити надмірний обсяг неформальної зайнятості, її тісне переплетення 

з формальною; нераціональну структуру зайнятості; низьку заробітну плату 

і її необґрунтовано високу диференціацію; невідповідність ринку праці ринку 

освітніх послуг; значні обсяги трудової міграції. 

2.2. Вплив структурних змін на процеси  

соціально-економічної мобільності населення  

та профіль соціальної стратифікації 

За роки незалежності намітилася тенденція лібералізації соціальної 

структури, урізноманітнення соціальних груп, свободи вибору місця прожи-

вання, працевлаштування, способу життя тощо. Однак нині склалася си-

туація паралельного існування двох різних соціальних структур: старої, що 

проявляється в традиційних солідарних утвореннях (робітничий клас, се-

лянство й інтелігенція), та нової соціальної структури, сформованої внаслі-

                                                           
43 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / 
Пищуліна О.М., Коваль О.П., Кочемировська О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 
2010. – С. 3. 
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док інституційних змін (підприємці, банкіри, фермери, особи вільних профе-

сій, безробітні, групи протиправної поведінки тощо).  

Наслідком такого співіснування стала надмірна розпорошеність суспіль-

ства, строкатість і мозаїчність його соціальної структури. З одного боку, таке 

подрібнення соціальної структури методологічно ускладнює вимірювання 

шляхів, векторів та обсягів професійної, структурної, міжкласової мобільнос-

ті, з іншого – урізноманітнюються варіанти індивідуальної мобільності, яка 

перестає бути залежною від держави. Хоча такий стан речей приховує пев-

ні ризики – звуження важелів впливу держави на соціальну мобільність на 

ринку праці та перерозподіл регулюючих функцій переважно в царину соці-

альних трансфертів та недопущення маргіналізації обмежують можливості 

соціальних ліфтів для більшості населення, посилюють тінізацію тощо. 

2.2.1. Мобільність під впливом здобутої освіти  

та її зв'язок з рівнем доходів 

Сучасному українському суспільству залишається притаманним значне 

розшарування соціальних суб'єктів (верств, класів, груп та індивідів), що 

спричиняє значний вплив на процеси усвідомлення суб'єктами свого місця 

в суспільстві та накладає відбиток на обриси розвитку суспільства в цілому. 

Реакції окремих соціальних суб'єктів на соціальні явища та поточні процеси 

різняться залежно від позицій у соціальному просторі, впливають як на між-

групову взаємодію учасників соціотворчих процесів, так і на загальносус-

пільний вектор розвитку.  

Вертикальна мобільність може мати як висхідну, так і низхідну спрямо-

ваність, але і в першому, і в другому випадках механізмом слугує наявність 

специфічних "сит/ліфтів", тобто механізмів соціального тестування, відбору 

та розподілу індивідів за соціальними стратами. Цей механізм має діяти 

відносно представників як вищих, так і нижчих страт. Однак з точки зору 

нормального функціонування суспільства і запобігання соціальних напру-

жень, специфічне місце займають саме переміщення догори.  

Основним теоретичним засобом відображення сутності соціальної мобіль-

ності залишається категорія "соціальний клас", яка використовувалась як 

теоретичний засіб ідентифікації процесів структурної диференціації суспіль-

ства та процесів глобальної соціально-історичної динаміки. При розгляді 

стратифікаційного моменту завжди робиться наголос на тому, що з такої 

позиції соціальна структура є не просто сукупністю статусів, груп, верств та 
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класів, а має ієрархічний порядок, тобто фіксує нерівність у тому, що стосу-

ється доступу до ресурсів, які притаманні соціальній системі44. 

Трансформація останніх 20 років змінила вихідні параметри, за якими 

формується соціально-економічна нерівність, зміщені акценти, втрачені 

старі та створені нові механізми ("ліфти") соціальної мобільності. Відповід-

но змінилися не лише дистанції між соціальними групами та об'єктами, але 

й самі принципи дистанціювання.  

Практика прикладних емпіричних досліджень останніх років доводить, 

що в сучасних українських умовах роль основного детермінуючого чинника, 

який визначає дистанцію між людьми та групами, відіграє рівень матеріаль-

ного забезпечення (благополуччя). Саме він де-факто став та був визнаний 

(легітимізований у суспільній свідомості) більшістю суспільства як головний 

параметр поділу суспільства.  

Задаючи дистанцію між соціальними суб'єктами та визначаючи статус 

членів суспільства, він став основним виміром соціальної мобільності. Жо-

дна інша набута індивідом соціальна ознака, така як престиж, рівень освіти 

чи професійний статус або затребуваність суспільством, не відіграє такої 

великої ролі, як матеріальне становище. Диференціація матеріальних благ 

структурує українське суспільство.  

В умовах сучасного українського суспільства провідне значення рівня 

матеріального становища для стратифікації суспільства підтверджується 

доволі високим рівнем його автономності від низки інших індивідуальних 

характеристик. Так, дані дослідження, проведеного наприкінці 2010 р. 45, 

дають змогу проілюструвати характер зв'язку між рівнем особистого доходу 

(вимірювався як сукупний особистий дохід, отриманий за останній місяць, 

у гривнях) та рівнем освіти опитаних (див. табл. 2.1). Дані, наведені в  

табл. 2.3, додатково ілюструють аналогічну ситуацію, зафіксовану в об'єд-

наному масиві даних, датованих 2009 р.46. 

                                                           
44 Ионин Л.Г. Культура и социальная структура // Социол. исслед. – 1996. – № 2. – С. 3–12; 
№ 3. – С. 31–42. 
45 Опитування проводилося з 27 листопада по 8 грудня 2010 р. в усіх областях України, АР 
Крим та м Києві. Всього опитано 2109 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 
95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. Метод отри-
мання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". 
Рівень досягнення респондентів – 65%. 
46 Об'єднаний масив даних: три хвилі загальнонаціонального опитування населення України 
віком від 18 років та старших. Перша хвиля – січень 2009 р., вибіркова сукупність 10 444 респон-
дентів; друга хвиля – жовтень 2009 р., вибіркова сукупність –10 420; третя хвиля – грудень 
2009 р., вибіркова сукупність – 10 432. Загальна вибіркова сукупність становить 31 287 осіб.  
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Значно вищий освітній рівень лише несуттєво надає шанси отримува-

ти більший особистий дохід. Зазначимо, що різниця в доходах все-таки 

збільшується в міру набуття вищих освітніх щаблів. Таким чином, ми 

отримуємо підстави вважати, що рівень освіти не можна вважати факто-

ром, який за існуючих на сьогодні в Україні обставин визначає розмір осо-

бистого доходу респондентів. Загальновідомий факт, що рівень освіти 

щільно пов'язаний із віковими характеристиками, зумовлює необхідність 

детального розгляду цього взаємозв'язку задля врахування в подальшому 

дослідженні.  

Таблиця 2.1 
Розмір особистого доходу (середнє значення)  

залежно від наявного рівня освіти, грн 

Рівень освіти 
Особистий дохід  
минулого місяця 

Обсяг групи, 
осіб 

Початкова та базова середня освіта 1077,61 189 

Повна загальна середня 1313,45 656 

Базова вища освіта 1674,34 520 

Повна вища освіта 2242,87 476 

По всіх освітніх групах 1631,48 1840 

Джерело: розраховано за результатами відповіді на запитання: "Скажіть, будь ласка, яким 
був Ваш особистий дохід минулого місяця? (З урахуванням прибутків як від офіційної, так і 
неофіційної діяльності (роботи), пенсій, стипендій, субсидій, а також допомоги, подарунків 
від родичів та знайомих.)", 2010 р. 

Так, за даними опитування, проведеного в 2010 р.47, коефіцієнт кореля-

цій між двома цими ознаками за Пірсоном становить -0,113, за Спірменом – 

-0,145. Результати кореляційного аналізу об'єднаного масиву так само за-

свідчують відсутність зв'язку (коефіцієнт Пірсона -0,061, Спірмена – -0,077). 

Однак після проведення групування опитаних за віком (по вікових когортах 

за десятиріччями народження) ми маємо змогу побачити, що показники 

особистого доходу виявилися залежними від віку.  

У наших розмірковуваннях вихідною гіпотезою  було припущення, що 

рівень освіти найбільшим чином визначає успішність соціально-еконо-

мічного просування та мобільності індивіда в суспільстві, а саме: люди 

з вищою освітою більш успішно адаптуються в умовах трансформації 
                                                           
47 Опитування проводилося з 27 листопада по 8 грудня 2010 р. в усіх областях України, АР 
Крим та м. Києві. Усього опитано 2109 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 
95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. Метод отри-
мання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". 
Рівень досягнення респондентів – 65%. 
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через більший запас освітнього капіталу, що, в кінцевому рахунку, по -

значається на вищому рівні матеріальної забезпеченості та вигіднішому 

становищу в суспільстві.  

Кращі шанси адаптуватися (реалізувати свій потенціал) мали б також 

виражатися і в більш оптимістичних оцінках власного матеріального стано-

вища та становища своєї родини, так і у позитивнішому ставленні до май-

бутнього. Краще соціально-економічне становище та більш позитивне його 

сприйняття (порівняно з іншими прошарками населення), за підсумком, тео-

ретично мало б також сприяти покращенню оцінок соціально-економічної 

ситуації в країні загалом та стимулювати значну схильність до ліберальної 

моделі економічного устрою, сприяти зменшенню патерналістських очіку-

вань, потреби в захисті державою тощо. 

Перегляд даних щодо рівня освіти населення в розрізі поколінь за-

свідчив наявність суттєвої різниці освітніх характеристик виділених віко-

вих груп. Так, зберігається нерівномірність розподілу осіб із вищою осві-

тою за поколіннями: частка осіб із вищою освітою менша серед старших 

поколінь та більша серед молоді (зазначимо, що у віковій групі наро-

джених у 1990-ті роки, тривають активні процеси набуття освіти, через 

що освітня характеристика цього покоління не може вважатися сформо-

ваною) (табл. 2.2 та 2.3). 

Міжпоколінний аналіз засвідчує, що чим молодше покоління, тим вищий 

освітній рівень воно має, і, відповідно, в ньому переважають особи, які ма-

ють вищу освіту.  

Таблиця 2.2 
Рівень освіти населення в розрізі різних поколінь, % 

Показник 
Усі 

опитані 

Покоління  
(народжені в 1940-х–1990-х роках ХХ століття) 

1990-х 1980-х 1970-х 1960-х 1950-х 1940-х 
30-і роки  
і раніше 

Початкова та базова 
середня освіта (9 кл.) 

8 6 4↓ 2↓ 3↓ 6 22↑ 42↑ 

Повна загальна  
середня 

37 66↑ 31↓ 36 31↓ 44↑ 37 33 

Базова вища освіта 28 22 28 29 35↑ 27 22 12↓ 

Повна вища освіта 26 6↓ 35↑ 33↑ 29 22 16↓ 10↓ 

База (респондентів) 2080 143 459 412 433 326 199 108 

Позначки ↑/↓ означають, що показник значущо вищий/нижчий за середнє значення (risk 
level – 5%). 

Джерело: дані опитування УІСД/ЦСМ, 2010 р. 
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Таблиця 2.3 
Рівень освіти населення в розрізі різних поколінь  

(об'єднаний масив даних 2009 р.), % 

Показник 
Усі 

опи-
тані 

Покоління  
(народжені в 1940-х–1990-х роках ХХ століття) 

1990-х 1980-х 1970-х 1960-х 1950-х 1940-х 1930-х 
1920-х та 

старші 

Початкова освіта 
(менше 7 класів) 

3      3 15↑ 34↑ 

Неповна середня 
(менше 10 класів) 

4 2 1 1 1 2 8↑ 18↑ 19↑ 

РУ, ФЗУ, ПТУ після 
7/8/9 класів 

4 3 3 3 3 3 7↑ 10↑ 8↑ 

Повна середня,  
загальна освіта  
(10–11 класів) 

19 50↑ 16↓ 15↓ 16↓ 20 24↑ 18 12↓ 

СПТУ, ПТУ після  
10–11 класів 

11 8↓ 11 11 12↑ 12 11 7↓ 4↓ 

Середня спеціальна 
або базова вища освіта 

30 15↓ 24↓ 35↑ 38↑ 36↑ 27↓ 20↓ 12↓ 

Неповна вища  
(3 курси й більше) 

6 21↑ 16↑ 5↓ 3↓ 3↓ 2↓ 1↓  

Повна вища (ВНЗ III, 
IV рівнів акредитації) 

23 1↓ 30↑ 30↑ 26↑ 24 18↓ 12↓ 10↓ 

База (респондентів) 31279 1058 6137 5455 5763 5111 4350 2715 690 

Позначки ↑/↓ означають, що показник значущо вищий/нижчий за середнє значення (risk level – 1%). 

Джерело: дані опитування УІСД/ЦСМ, 2008–2009 рр. 

Зауважимо, що покоління 70–80-х років здобувало свою вищу освіту вже 

за часів незалежності (після 1991 р.) – тобто вибір ВНЗ та професії вже мав 

би співвідноситися із соціально-економічними реаліями нової, не радянсь-

кої системи працевлаштування.  

Взаємозв'язок освіти та соціального статусу знаходить своє підтверджен-

ня і на рівні усвідомленої самооцінки матеріального становища. Так, розподіл 

відповідей, наданих у різних освітніх групах, може слугувати переконливою 

ілюстрацією того, що чим вищий рівень освіти, тим більш високо оцінюється 

власне матеріальне становище порівняно з оточуючими (табл. 2.4).  

Фактично, ми маємо змогу спостерігати дуже чітку залежність, коли із під-

вищенням рівня освіти зростає і оцінка власного матеріального становища. 

Рівень освіти як другорядний чинник впливає і на сприйняття особистістю 

свого становища в суспільстві, на ідентифікацію себе із певним суспільним 

прошарком – тобто виступає опосередкованим чинником соціальної нерів-

ності в суспільстві.  
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Таблиця 2.4 
Оцінка рівня матеріального благополуччя: середні оцінки та розподіл 

відповідей на запитання: "Якщо матеріальне становище 
середньостатистичної родини в Україні прийняти за певний 

середній показник, то як Ви, у порівнянні з ним, оцінюєте 
матеріальне становище Вашої родини?" залежно від рівня освіти, % 

Показник 
Усі 

опитані 

Рівень освіти 

Початко-
ва освіта 

Базова 
середня 
освіта 

Повна 
загальна 
середня 

Базова 
вища 
освіта 

Повна 
вища 
освіта 

Середній бал (від 1 до 7) 3,21 2,65↓ 2,72↓ 3,06↓ 3,27 3,54↑ 

Std. Deviation 1,052 1,04 1,077 1,016 1,004 1,019 

Дуже низьке (1) 5 9 13↑ 7 3 2 

Низьке (2) 20 41↑ 32↑ 22 18 13↓ 

Нижче за середнє (3) 34 29 27 36 38 32 

Середнє (4) 34 17↓ 26 32 35 42↑ 

Вище за середнє (5) 4 3 1 2 4 7↑ 

Високе (6) 3 2 1 1 2 5↑ 

Дуже високе (7) – – – – 1 – 

База (респондентів) 2050 66 129 770 570 515 

Позначки ↑/↓ означають, що показник значущо вищий/нижчий за середнє значення ( risk 
level – 5%). 

Джерело: дані опитування УІСД/ЦСМ, 2010 р. 

Відповідно базовою точкою відліку для цього роду стратифікації ви-

ступає середній клас. Проблеми середнього класу активно дискутуються 

в Україні з початку 2000-х років – часу виходу українського суспільства з 

тривалої і глибокої трансформаційної кризи. Загострилася ця тема із по-

чатком світової фінансової кризи. Проте проблематика становлення се-

реднього класу актуалізується з розбалансованістю структури економіки, 

яка пригнічує ініціативу і залишає невеликі шанси розвитку середнього 

класу (насамперед малого і середнього бізнесу). Ключовим бар'єром со-

ціальної мобільності стала поляризація суспільства (за доходами, за дос-

тупом до базових соціальних послуг, за станом здоров 'я, за якістю життя, 

за статусом на ринку праці тощо), яка зберігає тенденцію до посилення48 

і разом з недостатнім розвитком середнього класу розмиває гарантії соці-

альної стабільності та прогресу.  

                                                           
48 Співвідношення доходів найбагатших і найбідніших груп становить 30:1 (у країнах ЄС – 
5,7:1). (Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента 
України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2011. – 432 с.). 
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2.2.2. Мобільність за видами економічної діяльності  

і секторами економіки та їхній зв'язок з рівнем доходів 

Галузева мобільність визначається як одна з форм трудової мобільнос-

ті. Вона являє собою рух робочої сили, внаслідок якого відбувається її пе-

рерозподіл за галузями та видами економічної діяльності49; секторальна 

мобільність включає рух населення між підприємствами державного та не-

державного секторів економіки.  

Нинішній етап функціонування вітчизняного ринку праці характеризуєть-

ся регресуючим впливом демографічних факторів (від'ємним приростом 

населення, деформацією структури щодо зменшення частки дітей тощо); 

підвищенням трудової активності населення, викликаної падінням життєво-

го рівня (при збереженні орієнтації на найману працю, додаткову зайня-

тість, неформальні трудові відносини, трудову міграцію); дестабілізуючою 

дією структурних перетворень в економіці (дисбалансами виробничої галу-

зевої структури та зміною форм власності підприємств); погіршенням якіс-

них характеристик робочої сили та зниженням її конкурентоспроможності на 

ринку праці; зростанням пропозиції робочої сили при одночасному падінні 

попиту на неї за окремими секторами економіки50. 

Другим чинником є міграція населення, в структурі якої протягом 1994–

2004 рр. переважала еміграція. Починаючи з 2005 р., цей показник став 

додатним, але його значення недостатнє для того, щоб перекрити негатив-

ний вплив природного зменшення. Так, для прикладу, в 2010 р. природне 

зменшення чисельності населення становило 200,5 тис. осіб, водночас як 

позитивне сальдо по міграції – лише 16,1 тис. осіб (тобто лише 8%). 

Серед економічно активного населення зайняті становлять приблизно 

89–92%, в абсолютному значенні чисельність зайнятого населення стано-

вила протягом останніх 10 років близько 20 млн осіб. Відповідно, питома 

вага безробітних (за методологією МОП) становила 8–11% від економічно 

активного населення.  

Економічна активність відрізняється для різних груп і верств населення. 

Так, у 2010 р. економічно активне чоловіче населення становило 69,6%, жі-

ноче – лише 58,4%. Так само сільське населення було більш економічно ак-

                                                           
49 Тілікіна Н.В. Концептуальні підходи до дослідження мобільності робочої сили // Актуальні 
проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 185–193. 
50 Ємельяненко Л.М. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах тран-
сформації економічної системи: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 "Демогра-
фія, економіка праці, соціальна економіка і політика" – К. 1999. – С. 9. – 20 с.  
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тивним (67,5%), ніж міське (62,1%). Рівень безробіття серед чоловіків зали-

шається значно вищим: 9,3% проти жіночого безробіття у 6,8%. Рівень без-

робіття у сільській місцевості дещо менший, ніж у містах (7,1 проти 8,6%). 

Ринок праці в Україні протягом усього періоду ринкових реформ харак-

теризується як праценадлишковий, тобто пропозиція праці на ньому пере-

вищує попит, навіть якщо відкинути фактор структурного безробіття, пов'я-

заного з галузевою, професійно-кваліфікаційною та регіональною складовою 

балансування ринку праці51.  

Сучасна галузева структура зайнятості, її динаміка є темою багатьох 

дослідницьких робіт, де вона розглядається у зв'язку зі структурними змі-

нами в економіці як елемент аналізу тенденцій на ринку праці, як важливий 

індикатор рівня та характеру розвитку країни. Підкреслюється, що вона є 

викривленою, віддаленою від потреб інноваційного розвитку52. Плинність 

кадрів досліджували російські вчені – А.Здравомислов, Л.Бляхман, О.Шка-

ратан, українські – В.Онікієнко, Е.Лібанова, Г.Завіновська, І.Курило, Л.Лисогор, 

І.Петрова, О.Грішнова та ін. У їхніх працях об'єктом досліджень виступають 

механізми й закономірності плинності та обґрунтовувалися управлінські 

методи її регулювання.  

Відповідно для галузевої мобільності розглядається плинність у галузе-

вому розрізі. Так, зіставлення диференціації (відхилення від середніх показ-

ників по Україні) коефіцієнта обороту та заробітної плати за видами еконо-

мічної діяльності у 2000 та 2009 рр. приводить до висновку, що для тих 

галузей, де заробітна плата суттєво відстає від середніх значень по Україні, 

показники мобільності, навпаки, її значно перевищують53. Інший підхід ба-

зується на тому, що зміни в галузевій структурі зайнятості відображають 

процеси міжгалузевої мобільності. 

Важливим є саме взаємозв'язок галузевої мобільності із заробітною 

платою за видами економічної діяльності, оскільки в міру зростання розри-

ву в рівні заробітних плат (див. рис. 2.1) за видами економічної діяльності, 

                                                           
51 Так, у січні 2011 р. було зареєстровано безробітних 610,3 тис. осіб, потреба підприємств у 
працівниках становила лише 68,5 тис. осіб, тобто 11,2% від пропозиції. 
52 Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування. – 72 с.; Смаль В.В. Індустрі-
альні та постіндустріальні зміни в структурі зайнятості населення України // Часопис соціаль-
но-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). 
– С. 53–58.; Ткаченко°Л.Г. Конкурентні межі зростання заробітної плати в Україні // Демо-
графія та соціальна економіка. – 2008. – № 2(10). – С. 115–124. 
53 Близнюк В.В. Особливості трудової мобільності українського ринку праці [Електронний 
ресурс]. – Доступний з : <http://www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_16/Blizni.pdf>. 
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низькодоходні галузі стають менш привабливими для працівників, а висо-

кодоходні – більше, і саме розмір заробітної плати виходить на перший 

план серед чинників галузевої мобільності. Аналогічні міркування справед-

ливі також і щодо секторальної мобільності працівників. 

Основними причинами міжгалузевих переміщень є взаємодія попиту 

і пропозиції на робочу силу та диференціація заробітної плати. Найнижчий 

рівень середньої заробітної плати завжди спостерігався в сільському гос-

подарстві, в освіті, охороні здоров'я і наданні соціальних послуг.  

 

Рис 2.1. Динаміка мінімальної та максимальної середньомісячної  
номінальної заробітної плати протягом 1995–2011 рр., грн 

Джерело: розраховано за даними: Любченко О.В. Визначення особливостей мобільності за 
видами економічної діяльності та секторами економіки і їх зв'язок з рівнем доходів працівни-
ків // Український соціум. – 2012. – № 4(43). – С. 162. 

Глибина диференціації, розрахована як відношення найвищої серед-

ньої заробітної плати до найнижчої серед видів економічної діяльності, 

становила 3,5–5,5 раза. Найменше її значення (3,5 раза) зафіксоване в 

1997 р., відтоді вона поступово зростала і досягла максимального зна-

чення 5,5 раза в 2002 р., після цього відмічається спад до 3,7–4,1 раза, 

протягом 2009–2011 рр. її значення було сталим і становило 3,9 раза. 

Таким чином, спостерігаємо високу необґрунтовану диференціацію, до того 

ж ще й "законсервовану". 
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Дані Державної служби статистики54 свідчать, що протягом 2000–

2011 рр. зменшення кількості зайнятих зазнали найбільше промисловість 

(на 6,3%, або 1245,6 тис. осіб в абсолютному вимірі) і сільське господарст-

во (на 4,8%, або 956,7 тис. осіб). Збільшилась кількість зайнятих у торгівлі, 

ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, 

діяльності готелів та ресторанів (на 8,4%, це 1743,7 тис. осіб) та в операці-

ях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу, наданні послуг підприємцям 

(на 1,8%, або 371 тис. осіб). Серед інших видів економічної діяльності кіль-

кість зайнятих значних змін не зазнала (зміни у межах ±1%).  

Міжгалузевим переміщенням на українському ринку праці притаманні 

такі особливості: 

 промисловості притаманна заробітна плата вища за серед-

ньоукраїнську, та попри це саме ця галузь зазнала найбільшого від-

пливу працівників; 

 заробітна плата в освіті та охороні здоров'я є дуже низькою, 

проте це не сприяє значному пожвавленню мобільності, через те що 

в цих галузях дуже важливу роль відіграє специфічний людський ка-

пітал, який включає в себе як вузькоспеціальні знання, так і особливі 

риси особистості; 

 фінансова діяльність та державне управління найбільш висо-

кодоходні, проте це доволі закриті галузі; 

 відкритою ж є сфера ринкових послуг (торгівля, ремонт авто-

мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяль-

ність готелів та ресторанів, операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг, надання послуг підприємцям), в напрямі якої і відбува-

ється міжгалузевий перерозподіл зайнятих; 

 мобільність за доходами, пов'язана із зміною виду діяльності, 

більш легка і ймовірна для представників наскрізних професій, а для 

вузьких фахівців сильно утруднена. 

Протягом останнього десятиліття у галузевій структурі зайнятості за-

фіксувалася більш стала і більш мобільна її частина, у якій триває процес 

перерозподілу зайнятих від промисловості та сільського господарства до 

торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого 

вжитку, діяльності готелів і ресторанів, операцій з нерухомим майном, 
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оренди, інжинірингу, надання послуг підприємцям, – тобто до сфери рин-

кових послуг.  

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм за-

робітної плати за грудень 2011 р. показує, що менше 2500 грн (при серед-

ньоукраїнській 2633 грн) у сільському господарстві отримували 72,2% пра-

цівників, у промисловості – 43,0, у торгівлі – 75,5, у діяльності готелів і 

ресторанів – 78,8, в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу, 

наданні послуг підприємцям – 58,7% працівників55.  

Середня заробітна плата в торгівлі, ремонті автомобілів, побутових ви-

робів та предметів особистого вжитку становить 88,8% від середньоукраїн-

ської, в діяльності готелів та ресторанів – 67,5, у сфері операцій з нерухо-

мим майном, оренді, інжинірингу, надання послуг підприємцям – 111,5%. 

Таким чином, перехід працівників у ці галузі від сільського господарства 

і промисловості, де середньомісячна зарплата становить 69,3 і 118,5% се-

редньоукраїнської відповідно, якщо і покращує матеріальне становище 

працівників, то за рахунок тіньової складової. Розвиток сфери ринкових 

послуг не став повноцінним ліфтом для мобільності за доходами. 

Оскільки форма власності і вид діяльності тісно пов'язані, міжгалузеві 

розбіжності в заробітній платі можуть накладатися на розбіжності за секто-

рами зайнятості – державний чи приватний. За видами економічної діяль-

ності до державного сектора переважно належать освіта, охорона здоров'я, 

державне адміністрування, а сільське господарство, рибальство, промис-

ловість здебільшого перейшли до приватного сектора, меншою мірою до 

нього перейшли транспорт, зв'язок і торгівля56. 

Дані моніторингу "Українське суспільство" Інституту соціології НАН Украї-

ни демонструють, що українській економіці впродовж 1994–2012 рр. прита-

манне скорочення частки зайнятих у державному секторі й зростання частки 

працюючих у приватному секторі, при цьому у 2006 р. частка зайнятих в обох 

секторах практично урівнялась, а у 2008 р. вперше було виявлено значну 

частку зайнятих у приватному секторі, ніж у державному (табл. 2.5). 

Згідно з даними Державної служби статистики оплата праці в приватно-

му секторі економіки є однією з найнижчих, вона становить 45% від заро-

бітної плати на державних підприємствах. Низький рівень офіційної оплати 
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праці притаманний приватним підприємствам усіх галузей економіки. На-

приклад, у сільському господарстві середньомісячна нарахована заробітна 

плата працівника підприємства приватної форми власності становила лише 

91% від зарплати працівника державного сектора, у промисловості – 47, 

у будівництві – 60, у торгівлі – 28%57.  

Таблиця 2.5 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "У державному  

чи приватному секторі Ви зараз працюєте?", % 

Показник 1994 1995 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

У державному 51,2 42,7 37,2 31,8 29,7 28,7 26,8 24,8 24,9 19,6 17,7 

У приватному 6,1 9,6 11,7 13,8 19,1 22,6 22,8 25,4 30,8 29,8 33,2 

І в тому,  
і в тому 

1,8 1,8 2,0 1,5 2,4 3,2 3,5 4,7 2,8 2,2 2,4 

Не працюю 39,3 45,9 48,8 52,9 46,8 45,2 46,8 45,2 41,4 48,1 46,5 

Не відповіли 1,6 0,0 0,3 0,0 2,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 

Джерело: Моніторинг "Українське суспільство" Інституту соціології НАНУ за відповідні роки. 

Проте незалежні дослідження свідчать про те, що працівники приватно-

го сектора насправді мають набагато вищі заробітки, ніж працівники дер-

жавного. Зокрема, дається оцінка перевищення плати у приватному секторі 

порівняно з державним на рівні 35%58.  

Окрім розбіжностей між даними офіційної статистики та результатами 

незалежних досліджень про поширеність тіньових практик при виплаті за-

робітної плати також свідчать дані спеціального дослідження, згідно з ре-

зультатами якого понад половина зайнятих у різних галузях респондентів 

(54%) оцінили частку неофіційної зарплатні на посадах, аналогічних їхній 

поточній зайнятості, у 20% або більше. Понад чверть працюючих респон-

дентів (27%) стверджують, що на посадах, аналогічних їхній поточній за-

йнятості, 50% та більше зарплатні виплачується неофіційно. У середньому 

близько 28% зарплатні в Україні виплачується неофіційно59. Про більшу 

поширеність і більший обсяг неофіційних виплат заробітної плати свідчать 

дані, наведені у таблицях 2.6 та 2.7.  

                                                           
57 Праця України 2011: стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2012. – С. 200.  
58 Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування. – С. 33.  
59 28% зарплатні в Україні виплачується неофіційно – дослідники GfK Ukraine [Електрон-
ний ресурс]. – Доступний з : <http://www.gfk.ua/public_relations/press/press_articles/010208/ 
index.ua.html>. 
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Таблиця 2.6 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи отримуєте Ви 

платню за свою роботу (на основному чи додатковому місці)  
не офіційно, не через касу (як кажуть, "з рук у руки",  

"в конверті" тощо)? % 

Показник 

Грудень 2009 Грудень 2010 

Так Ні 
Відмова 

відповідати 
Так Ні 

Відмова 
відповідати 

Серед усіх респондентів 17,5 77,3 5,2 10,1 85,3 4,7 

Серед усіх працюючих респондентів, 
у тому числі: 

24,1 69,9 6,0 16,8 76,3 6,9 

За формою зайнятості 

Наймані працівники державного  
сектора 

15,5 79,9 4,6 10,2 86,7 3,1 

Наймані працівники приватних 
підприємств 

31,0 63,3 5,7 20,5 71,6 7,9 

Підприємці, бізнесмени, фермери 34,6 52,7 12,7 21,4 64,1 14,6 

Самозайняті 38,2 54,7 7,1 31,8 52,3 15,9 

Джерело:розраховано за даними Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній 
Україні / [Балакірєва О., Головенько В., Дмитрук Д. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН 
України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – С. 159. – 592 с. 

Таблиця 2.7 
Розподіл відповідей економічно активного населення на запитання: 

"Який відсоток Вашого особистого доходу становлять  
неофіційні надходження?", % 

Показник 

Грудень 2008 р. Грудень 2010 р. 

до 
20% 

25–
50% 

51–
100% 

Не від-
повіли 

до 
20% 

25–
50% 

51–
100% 

Не від-
повіли 

Серед економічно активного 
населення, яке має неофіційні 
надходження 

17,4 25,3 34,0 23,3 7,5 19,4 27,5 45,6 

За формою зайнятості 

Наймані працівники  
держсектора 

20,5 25,5 22,1 32,0 15,9 21,3 12,3 50,5 

Наймані працівники приватних 
підприємств 

19,9 28,2 32,6 19,4 8,1 21,7 29,5 40,7 

Приватні підприємці,  
бізнесмени, фермери 

7,9 21,7 42,8 27,6 4,0 18,3 28,4 49,2 

Самозайняті  11,1 20,8 48,3 19,8 0,0 5,2 45,8 49,1 

Джерело:розраховано за даними Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній 
Україні / [Балакірєва О., Головенько В., Дмитрук Д. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН 
України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – С. 162. – 592 с. 
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Отримувачів зарплати "у конверті" вдвічі більше серед найманих пра-

цівників приватних підприємств і серед підприємців, бізнесменів, фермерів, 

ніж серед найманих працівників державного сектора, а серед самозайнятих 

їх більше втричі. Серед представників тих форм зайнятості, де більш поши-

рене отримання неофіційних виплат, спостерігається значно більша кіль-

кість відмов відповідати на запитання. Це свідчить про те, що насправді 

частка отримувачів тіньових виплат іще вища. Майже третина найманих 

працівників приватних підприємств, приватних підприємців, бізнесменів, 

фермерів і близько половини самозайнятих мають 50–100% неофіційних 

надходжень в особистих доходах (табл. 2.7). 

Таким чином, можливість отримувати вищі доходи стимулює до зміни 

зайнятості на користь приватного сектора. Вибір працівником сектора зай-

нятості ототожнюється із вибором рівня заробітної плати. 

Зміна сектора зайнятості з державного на приватний сприяє висхідній 

мобільності за доходами. Проте слід звернути особливу увагу, що йдеться 

про доходи неофіційні, і це тягне за собою низку негативних наслідків. Хоча 

працівники виграють у короткостроковій перспективі, вони мають вагомі 

втрати щодо свого пенсійного забезпечення у майбутньому та щодо інших 

важливих соціальних аспектів, наприклад, оплати лікарняних, допомоги на 

дитину тощо. Також слід відзначити, що значний розрив у доходах між дер-

жавним і приватним сектором сприяє перетіканню до приватного сектора 

висококваліфікованих кадрів. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ТА МОБІЛЬНІСТЬ  

НАСЕЛЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ 

Матеріали цього розділу монографії аналізують взаємозв'язок мобіль-

ності населення за матеріальним становищем та очікуваної суб'єктивної 

мобільності з економічною поведінкою, стратегіями економічно активного 

населення на ринку праці та його ставленням до підприємництва. Ціннісні 

орієнтації, інтереси, мотивація і установки населення у сфері зайнятості 

перебувають у взаємозв'язку з процесами майнового розшарування груп 

працюючих. Тому важливими є дослідження економічної поведінки суб'єктів 

ринку праці щодо процесів соціально-економічної мобільності населення.  

Трансформаційні процеси в українському суспільстві характеризуються 

радикальною реорганізацією соціальної структури. Незавершеність і пере-

хідність цього процесу супроводжується кризою традиційних норм, зразків 

поведінки, ролей, статусів, системи соціального контролю в цілому. Форму-

вання життєвих стратегій адаптації членів суспільства до нового соціально-

економічного укладу значною мірою визначається індивідуальним ступенем 

внутрішнього сприйняття і розуміння змін, що відбуваються. Саме соціаль-

но-психологічні процеси значно впливають на успішність соціально-еконо-

мічної адаптації до нового економічного середовища, що формується у пе-

рехідних суспільствах. Серед ментальних чинників адаптації важливу роль 

відіграють соціокультурні детермінанти ставлення до праці. Їхня роль стає 

визначальною під час трансформації, коли продовжуються радикальні змі-

ни відносин власності, суспільної організації праці, трудових цінностей, тен-

денцій і напрямів соціально-економічної мобільності населення. 

У період соціально-економічних трансформацій суттєво зростає розме-

жування населення, відбувається посилення соціально-статусної диферен-

ціації, зачіпаються ключові інтереси як окремої людини, так і певних соціаль-

но-демографічних прошарків. У час економічних перетворень складаються 

нові соціальні структури, формується новий склад національних, регіональ-

них, політичних і підприємницьких еліт, а питання рівних шансів у соціаль-

ній мобільності, зокрема у соціально-економічних переміщеннях працюючо-

го населення, набувають особливої актуальності і гостроти. Все зазначене 

актуалізує проведення досліджень, які вивчають зв'язки між економічною 

поведінкою та мобільністю населення за матеріальним становищем. 
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3.1. Обґрунтування підходу до оцінки процесів 

мобільності за матеріальним становищем  

та взаємодії з економічною поведінкою 

Значення трудової мобільності у ринковій економіці, зокрема, на етапі 

економічних перетворень і переходу до ринку, важко переоцінити. З одного 

боку, вона усуває якісну і кількісну неузгодженість між попитом на працю і 

пропозицією робочої сили. З іншого – трудова мобільність як стратегія по-

ведінки зайнятого індивіда зумовлює покращення становища робітника, 

оскільки відкриває нові можливості, перспективи підвищення заробітної 

плати, поліпшення умов праці, порівняно з поточним місцем роботи. Зага-

лом на рівні країни процеси трудової мобільності забезпечують такий роз-

поділ робочої сили між секторами і галузями, який відповідає потребам по-

точної ситуації, сучасному рівню розвитку економіки, а також відображають 

напрями та інтенсивність структурних перетворень. 

Економічні перетворення неможливо розглядати (й головне, здійсню-

вати) у відриві економіки від розвитку інших сфер суспільного життя (по-

літичної, соціальної, культурної). Соціально-економічні установки та уяв-

лення членів соціуму мають важливе, якщо не вирішальне значення, 

через те, що саме ці уявлення обумовлюють економічну поведінку гро-

мадян, а вона, у свою чергу, сприяє або перешкоджає економічному роз-

витку суспільства. Сучасна стратегія економічних перетворень та соціаль-

но-економічного зростання України вбачає довгострокову перспективу у 

забезпеченні конкурентоспроможності на інноваційній основі шляхом 

розвитку економіки знань, і вирішальним у цій діяльності є людський 

фактор60. 

Актуальним аспектам проблеми ролі людського фактора в економічному 

зростанні України (людський розвиток і людський капітал, розвиток економі-

ки знань, економічна активність населення, продуктивна праця та її моти-

вація, зайнятість та її регулювання тощо) останніми роками присвячено 
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багато уваги в ґрунтовних монографіях61 потужних наукових колективів, 

керованих відомими вітчизняними економістами В.Гейцем, А.Гальчинським, 

Б.Данилишиним, Е.Лібановою та ін.  

Не стоять осторонь дослідження цієї проблеми і вітчизняні соціологи. 

Зокрема, значний науковий доробок щодо життєвих і поведінкових стратегій 

різних категорій працездатного населення, їхньої структури, типології та 

основних тенденцій змін62, сучасного стану масової економічної свідомості 

населення України63, змін ціннісних пріоритетів транзитного суспільства та 

причин відхилень у свідомості й поведінці громадян України64, настанов 

громадян стосовно приватної власності на засоби виробництва65, змін про-

порцій у розподілі зайнятих за формами власності залежно від типу посе-

лення, орієнтацій населення на самозайнятість та підприємницьку діяль-

ність66 тощо створено науковими колективами Інституту соціології НАН 

України, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, багать-

ма іншими українськими науковцями.  

Економічна поведінка як об'єкт дослідження значною мірою вивчалася 

науками економічного спрямування. У найбільш узагальненому тракту-

ванні економічна поведінка – це обумовлена об'єктивними процесами, 

економічними інтересами та економічним мисленням цілеспрямована діяль-
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ність індивідів, соціальних груп та інститутів щодо задоволення матеріаль-

них потреб67. 

Поряд із тим для соціології, що вивчає економічну сферу (економічна 

соціологія), поняття економічної дії є одним із найважливіших. У цьому ви-

падку економічна дія розглядається як різновид дії соціальної. Зважаючи на 

це, в соціології економічну поведінку розуміють як соціальні дії, що пов'язані 

з використанням економічних цінностей, тобто ресурсів, і спрямовані на 

видобування користі68. Отже, можна стверджувати, що соціальним субстра-

том, суто людським компонентом економіки як явища й поняття виступає 

економічна поведінка (економічна діяльність), що представляє собою су-

купність соціально-комунікативних дій, спрямованих на раціональне вико-

ристання ресурсів задля життєзабезпечення на основі відносин еквівалент-

ного (рівноцінного) взаємообміну69. 

Трудова економічна поведінка працівника значною мірою обумовлена 

особливостями, що є притаманними тій соціально-демографічній групі, до 

якої він належить. Пояснюється це, з одного боку, різними потребами, котрі 

виступають мотиваторами трудового життя індивіда, а з іншого – різними 

можливостями у реалізації зазначених потреб. Наразі від соціально-демогра-

фічних параметрів залежать і особливості та масштаби трудової мобільності.  

У пострадянських країнах перехід від суспільного устрою, що був засно-

ваний на директивно-плановій економіці, до ринкового суспільного устрою 

відбувається у період глибинної трансформації, відображенням якої є взає-

мовплив перетворень у економічній сфері та соціальних динамічних проце-

сів. Серед динамічних процесів соціуму одним із найважливіших є процес 

економічної мобільності населення, без аналізу якого неможливо визначити 

тенденції суспільного розвитку, будувати соціальні та економічні прогнози. 

Важливим для аналізу економічної мобільності є питання про суб'єктивні 

передумови наявності або відсутності ресурсів, які сприяють позитивній 

соціальній динаміці. Зазначені ресурси залежать як від суспільства у ціло-

му, так і від здатностей та потенціалу самого індивіду. Зазначається, що в 

умовах перетворень господарчого устрою у процесах економічної мобіль-

ності зростає роль чинників суб'єктивного характеру – стратегій, установок, 
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економічної поведінки, адаптації до ринкової економіки, ціннісних орієнтацій 

і мотивації, тобто факторів, що належать до економічної культури70. Отже, 

переміщення до більш високих страт (за економічним статусом, а саме ма-

теріальним становищем) обмежені, з одного боку, наявними культурними 

і соціальними ресурсами населення або їх недостатнім використанням, а з 

іншого – повільними темпами модернізації економіки та труднощами пере-

ходу до інноваційного розвитку. 

Огляд соціологічних досліджень останніх років свідчить про значне по-

силення уваги до питань економічної культури, соціокультурного контексту 

соціально-економічних трансформацій71. Орієнтація економіки на певні цін-

ності обумовлюють рівень життя, соціальне самопочуття і соціальне здоро-

в'я населення. Простежено зв'язок можливостей і обмежень використання 

нематеріальних ресурсів (рівня економічної культури) з бідністю певних 

прошарків населення у пострадянський період і матеріальним становищем 

середніх прошарків населення за радянських часів72.  

Дані щодо вибору життєвих стратегій в бідних сім'ях свідчать про прак-

тичну відсутність креативних стратегій та пріоритетність звикання з бідністю 

як нормою життя. Як деструктивні визначено стратегії, що базуються на 

відмові від найбільш цінного підґрунтя культурного капіталу – професії, по-

сади, соціально-економічного статусу. У трансформаційних суспільствах 

зафіксовано існування феномена перехідності в економічній свідомості на-

селення: в умовах, коли застаріла командно-адміністративна культура вже 

не працює, а нова ринкова економічна культура поки що не сформувалася, 

актуалізуються проблеми соціально-економічної мобільності, формування 

ринкових ціннісних орієнтацій та мотивації на ринку праці73. 

Економічна трудова поведінка людей перебуває у взаємозв'язку з про-

цесами майнового розшарування та соціально-економічної мобільності. 

Сферу зайнятості, зокрема, мобільність працюючого населення за матері-
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альним становищем та її (мобільності) зв'язок з економічною трудовою по-

ведінкою доцільно розглядати за різними напрямами: за галузями економіки, 

за видами власності, за типом зайнятості. Проте суть соціального аспекту 

зазначеної проблеми виявляється у певній відповідності соціально-еконо-

мічної стратифікації суспільства за доходами і професійно-кваліфікаційної 

диференціації зайнятого населення74. Понад те, стверджується, що закріп-

леність різних груп людей за відповідними видами (типами) діяльності є 

основою соціальної нерівності та процесів мобільності. Соціально-економіч-

ний поділ праці виступає не лише наслідком, але й причиною присвоєння 

одними людьми влади, власності, престижу і відсутності ознак просування 

інших (соціально-економічної мобільності) у суспільній ієрархії. 

У міру нерегульованого зростання диференціації доходів і майнового 

розшарування населення (а іноді різкої поляризації за доходами) актуалі-

зуються питання низхідної мобільності за матеріальним становищем. Транс-

формаційні зміни найбільше зачепили найчисленнішу частину населення, 

котра є основною продуктивною силою і, відповідно, мала б отримати до-

статні можливості для збільшення доходів та рівня добробуту, посилити 

свій людський розвиток відповідно до вимог соціальної економіки. Оцінюю-

чи процеси мобільності, зазначається, що мобільність виступає і як наслі-

док економічних перетворень, і як чинник, котрій впливає на результативність 

економічних перетворень, що загалом дозволяє констатувати її цілеспря-

мований і регульований вплив на відносини зайнятості75. 

Аналіз проблеми соціально-економічної мобільності відіграє важливу 

роль у суспільствах, що трансформуються, де відбувається руйнування 

колишніх соціальних зв'язків, а нові лише починають формуватися. Від 

того, яким буде характер мобільності населення у нових економічних, по-

літичних і соціальних реаліях, значною мірою залежать специфіка і харак-

тер розвитку соціуму. Соціальна мобільність та мобільність за матеріаль-

ним становищем мають велике значення для стабілізації суспільства, 

оскільки відкритий доступ переходу до високостатусних груп збільшує 

можливості здатних та амбіційних людей піднятися з низьких соціальних 

статусів до вищих. 
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Ефективне функціонування і сталий розвиток сучасної ринкової економіки 

багато в чому залежать від здатності ринку праці адекватно реагувати на 

зміни, що відбуваються, тобто від того, наскільки швидко проходить процес 

адаптації поведінки основних суб'єктів відносин зайнятості до економічних пе-

ретворень. Водночас економічна поведінка, трудова мобільність і особливос-

ті адаптації працівників суттєво пов'язані з підвищенням гнучкості ринку праці. 

Зважаючи на те, що проблема мобільності лежить на перетині з про-

блемою адаптації, актуалізується питання аналізу адаптаційного потенціа-

лу працездатного населення, визначення умов підвищення інноваційної 

активності людей, формування та реалізації найбільш продуктивних адап-

таційних стратегій, що схвалюються суспільством. Базою сучасних дослі-

джень проблем адаптації різних професійних груп до соціальних умов, що 

динамічно оновлюються, та процесів мобільності є наукові праці Б.Барбера, 

М.Вебера, П.Сорокіна, Е.Шилза76 та інших відомих вчених, які зробили сут-

тєвий внесок у розроблення концепцій соціальної структури і соціальної 

стратифікації, у тому числі за професійною ознакою. 

Про кризовий характер адаптації свідчить незбалансованість взаємо-

зв'язку статусно-рольових позицій та соціальної ідентичності, а це формує 

нестійкі, розпливчасті типи соціально-економічної поведінки. Неможливість 

реалізації більшістю населення власних соціально-економічних домагань, 

підвищення або навіть підтримання соціального статусу на певному рівні 

блокує просування індивідів в усіх сферах суспільно-економічного життя. 

Дослідження руху страт дозволяє простежити тенденції та специфіку 

соціальної диференціації, особливості розшарування різних професійно-

статусних груп населення. На пострадянському просторі, зокрема у Росії, 

науковці аналізують особливості трансформації соціальної структури, спе-

цифіку соціальної стратифікації, досліджують проблеми соціально-еконо-

мічної нерівності і потоки мобільності77. Значна увага у зазначених роботах 
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приділяється вивченню соціально-професійної структури російського суспі-

льства, що трансформується, зокрема, аналізу становища у цій структурі 

окремих страт за професійною ознакою. 

Фахівці зазначають, що на найбільш важливих етапах соціальних транс-

формацій особливого значення набуває вимір показників соціальної дина-

міки, що характеризують спрямованість та інтенсивність процесів суспіль-

но-економічних змін. При цьому акцентується на існуючих обмеженнях 

прямого і коректного виміру соціально-економічної стратифікації, які зумов-

лені специфічними методологічними й методичними проблеми виміру до-

ходів, точністю та достовірністю отриманих даних, невчасними грошовими 

виплатами, натурооплатою праці, зростанням частки доходів від додаткової 

зайнятості, самозайнятості, неформальної, зокрема "тіньової", зайнятості. 

Отже, за відсутності можливостей достовірного виміру доходів з метою 

оцінки ступеня соціально-економічної диференціації актуалізуються пошуки 

альтернативних шляхів досліджень на основі використання суб'єктивних 

некількісних критеріїв та методів аналізу. Зокрема, пропонується вимірюва-

ти соціальну динаміку, нерівномірний розподіл доходів та матеріального 

добробуту різних соціальних груп за даними суб'єктивної мобільності, тобто 

за оцінками, які надають респонденти своїм переміщенням в економічному 

просторі78. Дослідниками підкреслюється існування проблеми емпіричного 

виміру соціальної стратифікації та соціальної мобільності79 й пропонується 

підхід щодо дослідження соціального статусу індивіда або страти відповід-

но до основних положень концепції П.Сорокіна за тримірним виміром: еко-

номічного, політичного і професійного просторів. 

Науковцями зазначається, що можна аналізувати процеси соціально-

економічної мобільності за даними оцінок респондентів власного матеріаль-

ного і суспільного становища. Водночас автор інтерпретує отримані дані як 

оцінку спрямованості руху – вгору або згори і аналіз проводиться не стільки 
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стосовно решти респондентів, скільки відносно самого себе за певний період 

часу. Встановлено, що середні значення оцінок матеріального і суспільного 

становища у 1988 р. та 1993 р. свідчать про різке, майже катастрофічне 

падіння з гори, а саме про різке зростання прошарку людей, які суб'єктивно 

відносили себе до нижчих соціальних груп80 (їхня частка збільшилася за 

цей час у 3 рази за самооцінкою матеріального становища і більше ніж у 

1,5 раза за самооцінкою суспільного становища). 

Інший підхід припускає можливість оцінювати процеси мобільності за 

показниками суб'єктивної самооцінки динаміки рівня матеріального добро-

буту домогосподарства за певний період часу (за рік спостережень). Відпо-

віді респондентів "матеріальне становище погіршилося" свідчили про низ-

хідну динаміку; "становище стало краще" – про висхідну мобільність; а 

"становище залишилося незмінним" – про відсутність динаміки й мобільнос-

ті, тобто про стан іммобільності домогосподарства81. Процес мобільності 

можливо вивчати не лише через порівняння існуючого статусу респондента 

з минулим, як це робиться у більшості випадків за стандартною схемою, а й 

з бажаним конструюванням майбутнього (очікувана мобільність)82. 

Обґрунтовано підходи до суб'єктивних оцінок статусу та його динаміки 

за відповідями респондентів про власне становище у минулому, теперіш-

ньому та майбутньому за десятибальною шкалою. Встановлено, що у 1994–

1995 рр. значення оцінок у минулому, нинішньому та майбутньому практич-

но не розрізнялися: респонденти оцінювали свій поточний статус дещо ниж-

че, ніж у минулому; сподівання на підвищення статусу у майбутньому були, 

проте можливе зростання не компенсувало втраченого – тобто того стату-

су, котрий респондент мав у минулому. У подальшому, у міру продовження 

економічних реформ та накопичення депресивних, негативних явищ, одно-

часно зі спадними оцінками теперішнього та майбутнього минулий статус 

оцінювався респондентами дедалі вище. Минуле перетворилося на так 

званий "втрачений рай", досягти якого вже не уявлялося можливим. Після 

2000 р. почалися відтворюватися процеси наближення оцінок. Минуле вже 
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не уявлялося настільки чудовим, його оцінки почали знижуватися, проте 

оцінки поточного та очікуваного статусів – зростати83. 

За результатами проведених досліджень доведено, що у тих моделях, 

котрі розкривають процеси мобільності у суспільствах, що трансформують-

ся, необхідно брати до уваги не лише посадові або професійні зміни соці-

ального становища, моделей економічної поведінки, а й структуру суспіль-

них цінностей. Вони дозволяють оцінити соціальні здобутки й втрати, успіх 

та невдачу, справедливість та бажаність того, що відбувається. Наприклад, 

М.Черниш поділяє структуру цінностей, що поділяють процеси мобільності 

на два типи – префігуративні цінності (цінності, що випереджають реальний 

акт мобільності та характеризують область доступного і бажаного) і постфі-

гуративні цінності (цінності та шар мотивації, через який оцінюється соціа-

льна значущість досягнутого та визначається його відповідність первинним 

соціальним домаганням). Важливим є те, що пре- і постфігуративні цінності 

перебувають у стані взаємозв'язку і взаємодоповнення. Чим вищі соціальні 

домагання, тим більш вимогливою є оцінка досягнутого, тим більш високи-

ми є претензії, що висуваються до соціальних інститутів мобільності84.  

Проведені дослідження визначили існування взаємозв'язку деяких демо-

графічних і соціокультурних факторів і зайнятості населення. Однак вплив 

соціально-демографічних характеристик на цінності, мотиви, доходи і мобіль-

ність не завжди є однозначним та чітко вираженим. Доведено, що вік доволі 

сильно впливає на цінності, мотивацію і мобільність; стать та рівень освіти – 

на доходи і мобільність. Що стосується певних аспектів зайнятості (цінності, 

мотивація, доходи, мобільність), то на мобільність працівників здійснюють 

вплив усі соціально-демографічні фактори; на доходи – стать і рівень освіти й 

меншою мірою вік; на мотивацію і цінності, навпаки, більшою мірою – вік85. 

Під час досліджень становлення середнього класу в сучасній Росії вста-

новлено, що уявлення про власну мобільність (суб'єктивна мобільність) 

перебувають під впливом двох базових змінних – вікової когорти респон-

дента і належності за певними ознаками до середнього класу86. Процес 
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входження до середнього класу обов'язково спричиняє підвищення соціаль-

ної самооцінки. У різних професійно-статусних групах причини такого під-

вищення є різними. Наприклад, спеціалісти – через підвищення рівня квалі-

фікації, керівники нижчої ланки – через підвищення матеріального становища 

та рівня добробуту, керівники найвищого рівня – через досягнення кар'єр-

них амбіцій. Проте загальним для усіх стає усвідомлення тих можливостей, 

котрі економічне зростання дає в умовах ринкової економіки, процес лібе-

ралізації ринку праці. У дослідженні Л.Хахуліної консистентність статусних 

і світоглядних характеристик визначається як важлива умова формування 

повноцінного середнього класу87. 

У межах дослідження "Росія, що змінюється: формування нової системи 

стратифікації" розглядаються певні характеристики висхідної професійної 

мобільності, що пов'язані з її структурними умовами. Емпірична база дослі-

дження дозволила визначити позитивну динаміку професійного просування, 

або суб'єктивну висхідну професійну мобільність88. Вона фіксувалася на 

основі суб'єктивних оцінок зміни становища у професійній структурі за від-

повідями респондентів на запитання про зміни, що відбулися за останні три 

роки. Ті, хто відповів, що вдалося отримати підвищення по службі або знай-

ти нову, більш підходящу роботу, розглядалися як група, яка підвищила 

професійний статус, а ті, хто відповів, що вдалося підвищити рівень освіти 

і/або кваліфікації – як група, яка підвищила професійну кваліфікацію. На 

підставі відповідей респондентів автор виділяє три типи суб'єктивної мобіль-

ності: а) підвищення професійного статусу; б) підвищення професійної ква-

ліфікації; в) підвищення і професійного статусу, і професійної кваліфікації.  

Зазначається й про можливість визначення власного становища у су-

спільстві у такій спосіб. По-перше, відповідаючи на запитання "До якого 

прошарку у суспільстві Ви, скоріше за все, себе б віднесли?". А по-друге, 

респондентам пропонувалася десятибальна шкала оцінок суспільного ста-

новища, крайні градації якої визначалися як "низьке" і "високе" суспільне 

становище89. За результатами дослідження визначено фактори, які впли-

                                                           
87 Хахулина Л.А. Субъективный средний класс: Доходы, материальное положение, ценност-
ные ориентации // Экономические и социальные перемены : Мониторинг общественного 
мнения. – 1999. – № 2. 
88 Попова И.П. Профессиональная мобильность: субъективная позитивная динамика // Со-
циальная динамика и трансформация профессиональных групп в современном обществе / 
под ред. В.А.Мансурова. – М. : Институт социологии РАН. – 2007. – 290 с. 
89 Громова Р.Г. Социальная стратификация в самооценке россиян // Общественные науки и 
современность. –1997. – № 6. – С. 5–15. 
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вають на самооцінку суспільного становища за десятибальною шкалою, а 

також фактори, які впливають на самоідентифікацію респондентів у системі 

соціальних груп. 

Отже, проведений аналіз наукових праць щодо стратифікації різних 

професійно-статусних груп дозволяє стверджувати, що певні характеристи-

ки висхідної професійної мобільності, переміщення груп працюючих за мате-

ріальним становищем можна досліджувати за даними суб'єктивної мобіль-

ності населення. 

Значна кількість наведеного емпіричного матеріалу цього розділу дослі-

джує поведінку економічно активного населення. Основні методологічні 

визначення та поняття економічно активного населення, рівня економічної 

активності, зайнятих економічною діяльністю, статусів зайнятості (працюючі 

за наймом, працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості), а та-

кож економічно неактивного населення (поза робочою силою) використано 

за методологією Держстату90. 

3.2. Особливості взаємодії мобільності  

за матеріальним становищем зі стратегіями  

трудової економічної поведінки населення 

Диференціація за соціальними та соціально-професійними групами зу-

мовлює специфіку мобільності населення за матеріальним становищем та 

впливає на стратегії трудової економічної поведінки населення. Мотивація 

соціально-економічної поведінки завжди базується на співставленні свого 

становища і власних можливостей зі становищем і можливостями інших 

людей. Ключову роль у цій мотивації відіграють не абсолютні показники 

рівня та якості життя, а відносні показники – у порівнянні з референтними 

групами родин та домогосподарств. Самооцінки, що формуються у таких 

порівняннях, розкривають зв'язки та залежності між суб'єктивними характе-

ристиками рівня життя та добробуту, мобільності за матеріальним стано-

вищем і соціально-економічною поведінкою окремих груп населення, стра-

тегіями поведінки на ринку праці. У цьому зв'язку актуалізується питання 

оцінки потоків мобільності за матеріальним становищем економічно актив-

ного населення України. 

                                                           
90 Економічна активність населення України 2009 : стат. зб. / Держстат України. – К., 2010. – 
208 с. 
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Згідно з даними соціологічних опитувань УІСД/ЦСМ91 встановлено, що 

в цілому серед працюючого населення у 2009 р. 44% віднесли себе до 

середнього прошарку за рівнем матеріального становища родини, у 2010 р. 

їхня частка зменшилась до 37%, а упродовж 2011–2012 рр. зросла до 

42% (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 
Динаміка розподілу економічно активного населення України 

за рівнем матеріального становища (2009–2011 рр.),  
економічно активне населення, за видом зайнятості, % 

Соціально-
трудовий  

статус 

Самооцінка респондентами матеріального становища родини 

Вище  
за середнє1) 

Середнє 
Нижче  

за середнє 
Низьке2) 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

У цілому насе-
лення, що має 
роботу,  
у т. ч.: 

4 8 4 8 44 37 41 42 35 36 35 34 17 19 20 16 

- керівник  
організації/ 
структурного 
підрозділу 

19 23 29 37 56 60 42 33 19 10 21 27 6 7 8 3 

- підприємець 23 41 18 20 54 36 58 50 18 18 8 24 5 5 16 6 

- спеціаліст 5 8 4 13 55 43 44 48 31 39 37 31 9 10 15 8 

- службовець 2 3 2 7 50 45 40 48 34 38 39 29 14 14 19 16 

- самозайнятий 3 8 2 - 40 45 35 - 37 31 32 - 20 16 31 - 

- працівник  
промисловості / 
сільського  
господарства 

1 4 1 3 34 35 41 38 40 38 38 40 25 23 20 19 

Безробітний 1 2 1 1 23 22 25 28 34 34 36 33 42 42 50 38 

1) Сума відповідей респондентів, які визначили матеріальне становище своєї родини як "ду-
же високе", "високе" й "вище за середнє". 
2) Сума відповідей респондентів, які визначили матеріальне становище своєї родини як "ни-
зьке" й "дуже низьке". 

Джерело: національні соціологічні опитування УІСД/ЦСМ за відповідні роки. 

                                                           
91 "Думка населення: грудень 2009 р." – вибірка з економічно активного населення становила 
6252 осіб, з яких 5520 – працюючі, а 732 – безробітні. "Думка населення: грудень 2010 р".–
вибірка становила 1220 осіб, з яких 1050 – працюючі, а 155 – безробітні. "Думка населення: 
листопад–грудень 2011 р". – вибірка становила 1194 осіб, з яких 1065 – працюючі, а 129 – 
безробітні. "Думка населення: грудень 2012 р." – вибірка становила 1228 осіб, з яких 1074 – 
працюючі, а 154 – безробітні. 
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Серед працюючого населення найбільш стабільним протягом 2009–

2012 рр. залишається прошарок з матеріальним становищем "нижче за се-

реднє" (на рівні 34–36%). За цей же час оцінили своє матеріальне стано-

вище як низьке від 16 до 20% економічно активного населення України. За 

даними 2011 р., серед працюючого населення 55% віднесли себе до про-

шарків із низьким і нижче за середній рівнем матеріального становища, а 

45% – до групи з середнім і вищим за середній рівнем добробуту. Найменш 

доходною групою виявилися працівники промисловості/сільського господар-

ства, котрі віднесли себе до прошарків із низьким і нижче за середній рів-

нем: сумарно у 2009 р. – 65%, у 2010 – 61, у 2011 – 58 та у 2012 р. – 59%.  

Потоки мобільності за матеріальним становищем залежно від соціаль-

но-трудового статусу мають такі тенденції. Керівники організацій/структур-

них підрозділів у 2012 р. збільшили свою присутність у верхній страті до 

37% та зменшили низькодоходну страту до 3%. Підприємці більш упевнено 

тримаються у середньодоходному прошарку та збільшили свою присутність 

у високодоходній страті до 20%. Спеціалісти зменшили низькодоходну 

страту до 8% та збільшили високодоходну страту до 13%. Навіть працівни-

ки промисловості/сільського господарства та службовці (хоча й меншими 

темпами) збільшили прошарки з високим і середнім матеріальним стано-

вищем та зменшили низькодоходні страти. 

За видом зайнятості (наймані працівники державних/приватних підпри-

ємств) у 2009–2011 рр. суттєвих відмінностей не виявлено. Майже однакови-

ми темпами у зазначених двох секторах економічної діяльності зменшувався 

прошарок із середнім матеріальним становищем, відбувалося перетікання 

до групи працюючих з рівнем матеріального становища "нижчим за серед-

нє" (з 34 до 37% у державному секторі, з 38 до 40% у приватному секторі), 

збільшувався низькодоходний прошарок працюючих (з 20 до 21% у держав-

ному секторі, з 15 до 23% у приватному секторі) (табл. 3.2). 

Проведений аналіз у 2012 р. розподілу за матеріальним становищем пра-

цюючого населення країни за соціально-трудовим статусом дозволяє виділи-

ти керівників різного рівня та приватних підприємців, бізнесменів, фермерів 

як групу з найбільш стабільними та більш-менш високими доходами. Сумар-

но їхні оцінки матеріального становища як середнього та вищого за середнє 

у 2012 р. сягали 70%. Найменш доходними групами виявилися службовці – 

55% та працівники промисловості/сільського господарства – 41%. 

Перебування певних категорій працюючих протягом тривалого часу  

у низькодоходних прошарках, а також перехід до низькодоходних груп 
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свідчать про втрату колишніх стійких позицій у певних сегментах зайнятості 

та зниження реальних доходів. За цих умов ризики вбачаються у двох 

основних напрямах.  

Таблиця 3.2 
Розподіл економічно активного населення України 

за рівнем матеріального становища, економічно активне населення,  
за видом зайнятості, % 

Вид зайнятості 

Самооцінка респондентами матеріального становища родини 

Вище  
за середнє1) 

Середнє 
Нижче  

за середнє 
Низьке2) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Наймані працівники 
підприємств  
державного сектора 

2 5 3 44 45 39 34 35 37 20 15 21 

Наймані працівники 
приватних  
підприємств 

2 7 2 45 34 35 38 41 40 15 18 23 

1) Сума відповідей респондентів, які визначили матеріальне становище своєї родини як "ду-
же високе", "високе" й "вище за середнє". 
2) Сума відповідей респондентів, які визначили матеріальне становище своєї родини як "ни-
зьке" й "дуже низьке". 

Джерело: національні соціологічні опитування УІСД/ЦСМ за відповідні роки. 

По-перше, втрачається ресурсна база для відтворення соціального ста-

тусу та передачі накопиченого соціального капіталу наступним поколінням. 

Бідність обмежує потенційні можливості самореалізації людини на ринку 

праці, доступ значної частини населення до якісних послуг освіти, охорони 

здоров'я, заважає успішній соціалізації дітей та молоді, зневірює людей 

у соціальній спрямованості ринкових реформ.  

По-друге, низький рівень доходів значної частини працюючого населен-

ня є причиною загострення соціальної напруженості через збільшення роз-

риву між багатими і бідними; у соціумі підсилюється негативне сприйняття 

несправедливості майнового розшарування, виникає дефіцит довіри, конф-

лікт групових інтересів. 

Зниження економічного статусу за матеріальним становищем провокує 

не лише рух згори (низхідну мобільність), а і зародження маргінальних 

прошарків, що об'єднують осіб, які втрачають своє звичне становище у су-

спільстві, знижують досягнутий у минулому рівень споживання. Одночасно 

відбувається "розмивання" соціокультурних цінностей і норм поведінки, 

котрі раніше визначали їхнє стійке місце у соціальній ієрархії. 
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Даючи оцінки власному суспільному становищу населення насамперед 

ураховує свій економічний (матеріальний) статус92. Отримані доходи є най-

важливішим фактором для самооцінки матеріального і суспільного стано-

вища. Зі зростанням оптимізму у оцінках перемін власного матеріального 

становища збільшується і самооцінка суспільного становища у соціумі. 

Серед чинників, які впливають на самоідентифікацію різних соціальних 

прошарків визначено такі: 1) професійно-посадова позиція; 2) рівень освіти; 

3) фактори майнової забезпеченості; 4) фактори, що відображають рівень 

"соціального оптимізму". Останній фактор складається з оцінки респонден-

тами змін у матеріальному становищі своєї сім'ї, співвідношення отриманих 

доходів і зростання цін, оцінки економічної ситуації у місті або районі про-

живання респондента, а також уявлень опитуваних про "нормальний" рі-

вень доходу на члена сім'ї у місяць93.  

Встановлено помітну тенденцію переваг у матеріальному становищі 

серед працюючих, які здійснили позитивну мобільність (тих, кому вдалося 

в останні три роки підвищити професійний статус або підвищити професій-

ну кваліфікацію) порівняно з іммобільними (підвищення не відбулося). На-

самперед зазначається про помітну різницю за рівнем матеріальної за-

безпеченості між тими, хто зазначив факт мобільності, та іммобільними 

працівниками. Так, іммобільні працівники удвічі частіше опиняються у про-

шарку бідних, порівняно з тими, хто здійснив той чи інший тип професійної 

мобільності.  

За даними дослідження, підвищення кваліфікації є найважливішим чин-

ником підвищення матеріального становища: у групі з позитивною профе-

сійною мобільністю бідних майже втричі менше, ніж у прошарку іммобіль-

них. Порівняльний аналіз груп з позитивною професійною мобільністю (за 

суб'єктивними оцінками) та іммобільними, що були виділені за інтегральним 

показником рівня життя, визначив важливу роль професійної мобільності як 

одного з суттєвих стратифікуючих соціальних факторів94. Водночас джере-

лом матеріального добробуту мобільних є більш висока заробітна плата на 

основній роботі порівняно з іммобільними. Респонденти, котрі позитивно 

оцінили зміни власної професійної позиції, являють собою найбільш осві-

чену і кваліфіковану робочу силу. У професійно мобільній групі вдвічі біль-

ше працівників з вищою освітою, ніж у групі іммобільних. 

                                                           
92 Громова Р.Г. Социальная стратификация в самооценке россиян. – С. 5–15.  
93 Там само.  
94 Попова И.П. Профессиональная мобильность: субъективная позитивная динамика. – 290 с. 
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Самоідентифікація індивідів із певним рівнем соціально-економічної 

ієрархії, зміни у матеріальному становищі різних професійно-статусних груп 

в Україні протягом 2009–2012 рр. є важливою характеристикою процесів 

мобільності та соціальної динаміки. Проте не менш важливим питанням є 

визначення міжгрупових відмінностей у поведінці, орієнтаціях, оцінках щодо 

майбутнього життя у зв'язку з мобільністю за матеріальним становищем 

(очікувана суб'єктивна мобільність), що безпосередньо впливають на ус-

пішність адаптації.  

Серед найманих працівників підприємств державного сектора і приват-

них підприємств як у 2006 р., так і у 2011 р. майже не зафіксовано відмінно-

стей за рівнем очікуваної суб'єктивної мобільності на найближче майбутнє. 

Так, у 2011 р. 46% найманих працівників підприємств державного сектора 

зазначили, що суттєвих змін не відбудеться, 47 – що добробут зменшиться 

і лише 7% вказали що добробут зросте (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Оцініть, будь ласка, 
як зміниться життя Вашої родини (Ваше особисто) через півроку?", % 

Вид зайнятості 

Очікувана суб'єктивна мобільність на найближчі півроку 

Суттєвих змін  
не відбудеться 

Добробут зросте 
Добробут  

зменшиться 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Наймані працівники підпри-
ємств державного сектора 

43 46 5 7 52 47 

Наймані працівники приват-
них підприємств 

44 45 5 6 51 49 

Джерело: дані опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 
2006°р." та опитування УІСД/ЦСМ "Думка населення: квітень 2011 р." 

Аналогічні оцінки змін у добробуті на найближчі півроку надають праців-

ники приватних підприємств. Зміни у очікуваній суб'єктивній мобільності 

протягом 2006–2011 рр. мають позитивні тенденції: збільшується кількість 

респондентів, які сподіваються, що добробут зросте та зменшується кіль-

кість тих, хто вважає, що добробут зменшиться. 

Якщо за видом зайнятості оцінки очікуваних змін у добробуті майже не 

відрізняються, встановлено певні розбіжності у оцінках майбутніх перемі-

щень за соціально-трудовим статусом. За даними 2011 р. назагал, серед 

усього працюючого населення, 92% вважали, що суттєвих змін не відбу-

деться або добробут зменшиться, а у 2012 р. їхня частка зменшилася до 

86%. Проте за період з 2006 р. до 2012 р. майже у 3 рази збільшилася кіль-
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кість тих, хто вважає, що добробут збільшується. Найбільш оптимістичні 

настрої щодо позитивної очікуваної мобільності зафіксовано серед керівно-

го складу – 37% та підприємців – 23% (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Оцініть, будь ласка, 
як зміниться життя Вашої родини (Ваше особисто) через півроку?", % 

Соціально-трудовий 
статус 

Очікувана суб'єктивна мобільність на найближчі півроку 

Суттєвих змін  
не відбудеться 

Добробут  
збільшиться 

Добробут  
зменшиться 

2006 2010 2011 2012 2006 2010 2011 2012 2006 2010 2011 2012 

У цілому населення, що 
має роботу,  
у тому числі: 

44 52 44 65 5 13 8 14 51 35 48 21 

- керівник організації/ 
структурного підрозділу 

47 61 49 56 16 14 14 37 37 25 37 7 

- підприємець 47 53 48 61 18 18 16 23 35 29 36 16 

- спеціаліст 46 55 47 68 5 11 7 15 49 34 46 17 

- службовець 44 57 45 66 12 14 10 13 44 29 45 21 

- самозайнятий 43 49 48 - 14 18 13 - 43 33 39 - 

- працівник промисловості/ 
сільського господарства 

38 51 44 66 8 10 6 12 54 39 50 22 

Безробітний 34 39 36 58 7 14 6 12 59 48 58 30 

Джерело: дані опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 
2006 р.", опитування УІСД/ЦСМ "Думка населення: грудень 2010 р.", "Думка населення: 
квітень 2011 р." та "Думка населення: грудень 2012 р." 

У 2011 р. найменш оптимістично щодо майбутнього зростання добробу-

ту були налаштовані працівники промисловості / сільського господарства 

(50% зазначеної категорії робітників очікують на низхідну мобільність і вва-

жають, що добробут зменшиться, а 6% – що добробут збільшиться), спеці-

алісти (серед яких 46% очікували низхідну мобільність, а 7% – висхідну) та 

службовці (серед яких 45% очікували низхідні переміщення).  

Тому працівники з найменшими доходами (промисловості / сільського 

господарства) відчувають не тільки реальні низхідні переміщення за мате-

ріальним становищем, а й відрізняються більш песимістичними очікуваннями 

і настроями щодо змін у майбутньому. В цілому працівники промисловості / 

сільського господарства, службовці і спеціалісти досить низько оцінювали 

власні шанси на досягнення матеріального успіху та зростання добробуту, 

що викликає зневіру в успішне пристосування до життя. У 2012 р. ситуація 

дещо виправилася і серед усіх категорій працюючих збільшилася позитив-

на очікувана мобільність за матеріальним становищем. 
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Суб'єктивна мобільність на найближчі півроку залежить не тільки від со-

ціально-трудового статусу і виду зайнятості, а й від рівня матеріального 

становища працівників. Певні групи працюючих, що перебувають на різних 

позиціях у ієрархії за матеріальним становищем, володіють неоднаковим 

рівнем впевненості у можливостях просування вгору. Так, найвищі оцінки 

висхідної мобільності (39%) у 2011 р. та 26% у 2012 р. зазначили респон-

денти з рівнем матеріального становища вищим за середній (табл. 3.5).  

До них належать насамперед підприємці та керівники організацій / струк-

турних підрозділів. 16% працюючих із середнім рівнем матеріального ста-

новища вважали, що у майбутньому добробут збільшиться і цей показник 

на 10% менший за високодоходну страту. Очікувана висхідна суб'єктивна 

мобільність у двох низькодоходних стратах є найнижчою – по 5% у кожній з 

них у 2006 р. і 2011 р. та 6% – у 2012 р. І навпаки, вважали, що у найближ-

чому майбутньому добробут зменшиться 67% працівників із низьким мате-

ріальним становищем і лише 4% з рівнем вищим за середній.  

Таблиця 3.5 
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Оцініть, будь ласка, 
як зміниться життя Вашої родини (Ваше особисто) через півроку?", % 

Самооцінка  
респондентами  
матеріального  

становища родини 

Очікувана суб'єктивна мобільність на найближчі півроку 

Суттєвих змін  
не відбудеться 

Добробут  
збільшиться 

Добробут  
зменшиться 

2006 2011 2012 2006 2011 2012 2006 2011 2012 

Вище за середнє 63 57 69 32 39 26 5 4 5 

Середнє 53 54 70 10 11 16 37 35 14 

Нижче за середнє 45 46 69 5 5 10 50 49 21 

Низьке 24 28 49 5 5 6 71 67 45 

Джерело: дані опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.", 
опитування УІСД/ЦСМ "Думка населення: квітень 2011 р." та "Думка населення: грудень 2012 р." 

У динаміці від 2006 р. до 2012 р. очікувана суб'єктивна мобільність мала 

чіткіший висхідний тренд у двох групах: із середнім матеріальним станови-

щем та нижчим за середнє. Низький рівень матеріального становища є важли-

вою детермінантою очікуваної висхідної суб'єктивної мобільності, що викли-

кає зневіру у можливостях успішного соціально-економічного просування. 

Відмінності у рівні матеріального добробуту впливають на орієнтації, установ-

ки, очікування та самосвідомість людей. Отже, різне соціально-економічне 

та матеріальне становище детермінує економічну активність працюючого 

населення, формує різні системи ціннісних орієнтацій людей, впливає на 

поведінку у сфері зайнятості та вибір стратегій на ринку праці. 
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Встановлено, що в українському соціумі значна частина працюючих не 

відчувають потреби у навчанні впродовж життя, не впевнені, що набуті 

професійні знання і компетенції їм знадобляться для кар'єрного зростання 

та збільшення доходів, тобто збільшується зневіра населення у чесні заро-

бітки та поширюються патерналістські настрої95. Відсутність у суспільстві 

впевненості у тому, що професійність, соціально відповідальна поведінка 

будуть винагородженні, призводить до соціальної апатії населення, озлоб-

леності проти багатих та недовіри до влади. В економічній сфері "злама-

ний" соціальний ліфт спричиняє стагнацію продуктивності праці, відсутність 

інноваційної діяльності, низьку активність малого і середнього бізнесу та 

неефективну трудову поведінку. 

В економіках пострадянських країн у процесі становлення ринкових від-

носин домінують два базові типи економічної поведінки: доринковий і рин-

ковий. Доринковий тип поведінки характеризується обранням таких страте-

гій, як: "гарантований дохід ціною мінімуму трудових витрат", або "мінімум 

доходу при мінімумі трудових витрат".  

У цілому для носіїв доринкового типу поведінки є характерним неприй-

няття ринку або обережне ставлення до нього, низька оцінка власних уяв-

лень щодо ринкової економіки, високий рівень соціальної та психологічної 

напруги особистості, яка перебуває під впливом ментальних і соціальних 

стереотипів, що були сформовані за роки радянської економіки. 

Разом з тим ринковий тип поведінки характеризується переважанням 

стратегії "максимум доходу через вкладання максимуму трудових затрат". 

Такий тип стратегії потребує високого ступеня економічної активності інди-

віда, розуміння того, що ринок дає можливість для підвищення добробуту 

відповідно до вкладених зусиль, знань і компетенцій.  

Ринковий тип поведінки лише починає формуватися в Україні і значною 

мірою залежить від ходу економічних реформ, специфіки економічних пе-

ретворень та їх відповідності соціальним очікуванням економічно активного 

населення. 

Результати проведених досліджень в Україні упродовж 1999–2012 рр. 

свідчать, що ціннісні орієнтації населення щодо вибору життєвих економіч-

них стратегій на ринку праці коливаються. У переліку життєвих економічних 

стратегій та прагнень такі, як: а) отримувати невелику, але гарантовану 

заробітну плату; б) мати постійний заробіток, намагаючись одночасно "роби-

                                                           
95 Україна: на шляху до соціального залучення : Національна доповідь про людський розви-
ток. – 2011. – К. : Видання Програми розвитку ООН в Україні, 2011. – 128 с. – С. 61–69.  
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ти капітал" додатковим шляхом; в) ризикувати, терпіти труднощі, намагаю-

чись заробити "капітал"; г) займатися домашніми справами, перекладаючи 

необхідність заробляти гроші на іншого члена родини (чоловіка/дружину); 

д) застосовувати інші варіанти отримання доходу. 

З цих стратегій упродовж 2004–2005 рр. переважала стратегія постійної 

роботи у поєднанні з додатковим заробітком (табл. 3.6). У кризових умовах 

(2009–2012 р.) переважала стратегія доринкового типу – мати невелику, 

але гарантовану зарплату. В умовах економічних перетворень, реального 

звільнення або очікування звільнення працівників знижувалася ініціативна 

поведінка та збільшувався прагматичний компонент трудової мотивації. 

Якщо у 2006 р. 16% обрали для себе такий спосіб поліпшення добробуту, 

як ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал", то у 2009 р. цей показник 

зменшився до 12%. Протягом 2010–2012 рр. така прогресивна стратегія 

поступово зростала і коливалася на рівні 13–15%, що можна було трактува-

ти як відновлення ринку праці та сфери зайнятості. 

Таблиця 3.6 
Зміни вибору життєвих економічних стратегій населення України  

протягом 1999–2012 рр., серед усього населення, % 
Варіант вибору стратегії 1999 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 

Мати невелику, але гаран-
товану заробітну плату 

46 29 34 31 39 43 38 38 

Мати постійний заробіток, 
але "робити капітал"  
додатковим шляхом 

25 40 40 37 38 29 31 36 

Ризикувати, терпіти, але 
заробляти "капітал" 

8 14 12 16 12 14 15 13 

Займатися домашніми 
справами, щоб чоловік/ 
дружина заробляв(ла) 

10 10 8 10 8 8 9 8 

Інше 11 7 6 6 3 6 7 5 

Джерело: дані моніторингу громадської думки УІСД/ЦСМ за відповідні роки. 

Встановлені тенденції щодо вибору життєвих економічних стратегій сто-

суються всього населення України, включаючи економічно неактивних. Зро-

зуміло, що при аналізі економічної поведінки за вибіркою лише економічно 

активних (не враховуючи пенсіонерів, учнів/студентів, домогосподарок то-

що) економічні стратегії щодо досяжної мотивації зростають. Так, серед 

працюючого населення орієнтації на ризиковану економічну поведінку на 

ринку праці та досяжна мотивація протягом 2009–2012 рр. становили від 16 

до 18% (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 
Зміни вибору життєвих економічних стратегій населення України  

протягом 2009–2012 рр.,% 

Соціально-
трудовий  

статус 

Варіант вибору стратегії (економічно активне населення України) 

Мати неве-
лику, але 

гарантовану 
заробітну 

плату 

Мати постійний 
заробіток, але 
"робити капі-
тал" додатко-
вим шляхом 

Ризикувати, 
терпіти, але 
заробляти 
"капітал" 

Займатися 
домашніми 
справами 

Інше 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

20
09

 

20
10

 

20
12

 

У цілому насе-
лення, що має 
роботу,  
у т. ч.: 

32 40 32 46 34 44 16 18 16 5 4 5 1 4 3 

- керівник  
організації / 
структурного 
підрозділу 

27 40 29 46 43 52 19 10 13 2 3 6 6 4 - 

- підприємець 13 11 13 44 33 43 39 51 40 2 3 3 2 2 1 

- спеціаліст 31 38 32 49 37 44 14 18 16 5 4 4 1 3 4 

- службовець 34 49 32 48 27 44 10 13 15 6 8 7 2 3 2 

- самозайнятий 21 30 - 48 40 - 22 23 - 7 6 - 2 1 - 

- працівник  
промисловості / 
сільського  
господарства 

36 44 34 44 35 45 15 14 13 4 3 5 1 4 3 

Безробітний 38 43 32 40 41 44 13 15 16 7 7 5 2 4 3 

Джерело: дані моніторингу громадської думки УІСД/ЦСМ за відповідні роки. 

Одночасно зменшується кількість працюючих осіб, які погоджуються на 

роботу з невеликою, але гарантованою заробітною платою (з 40 – у 2010 р. 

до 32% – 2012 р.). Отже, орієнтації працюючих неринкового типу у 2012 р. 

повернулися до показників 2009 р. Зазначені зміни у ціннісних орієнтаціях 

у сфері зайнятості можуть свідчити про поступове (хоча й незначне) підви-

щення економічної активності населення та початок вгасання кризових 

явищ на ринку праці. Ставлення до ініціативної ризикованої поведінки (ри-

зикувати, терпіти, але заробляти "капітал") працюючого населення обереж-

не (у більшості груп працюючих за соціально-трудовим статусом відбулося 

зменшення вибору цієї стратегії протягом 2010–2012 рр.: серед підприємців 

на 11%, спеціалістів – на 2%, працівників промисловості/сільського госпо-

дарства – на 1%) та збільшилися орієнтації на вторинну зайнятість. 
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За видом зайнятості (формою власності суб'єкта господарювання), най-

менш активну економічну поведінку на ринку праці демонстрували наймані 

працівники підприємств державного сектора (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 
Вибір життєвих економічних стратегій населення України,  

2009–2011 рр., % 

Вид  
зайнятості 

Варіант вибору стратегії  
(економічно активне населення України, за видом зайнятості) 

Мати невели-
ку, але гаран-
товану заро-
бітну плату 

Мати постій-
ний заробі-

ток, але "ро-
бити капітал" 
додатковим 

шляхом 

Ризикува-
ти, терпі-

ти, але 
заробляти 
"капітал" 

Займати-
ся домаш-

німи 
справами 

Інше 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Наймані працівники  
підприємств державного 
сектора 

38 50 45 44 30 34 10 12 12 6 3 6 2 5 3 

Наймані працівники  
приватних підприємств 

29 37 33 51 39 41 15 17 19 4 5 6 1 2 1 

Приватні підприємці, 
бізнесмени, фермери 

14 13 12 42 30 38 40 52 42 2 1 8 2 4 - 

Самозайняті (самостійно 
визначають місце та час 
роботи) 

22 30 35 50 40 30 21 23 25 5 6 9 2 1 1 

Джерело: дані моніторингу громадської думки УІСД/ЦСМ за відповідні роки. 

Серед цієї категорії працюючого населення найбільша частка респонде-

нтів мала установки на роботу з невеликою, але гарантованою заробітною 

платою (від 38% у 2009 р. до 50% у 2010° р. та 45% 2011 р) і лише 10–12% 

орієнтувалися на вибір такої стратегії, як ризикувати, терпіти, але заробля-

ти "капітал". Найбільшою мірою орієнтовані на ризик заради гарного заро-

бітку приватні підприємці, бізнесмени, фермери (40–52%) та самозайняті 

особи (21–25%). Наймані працівники приватних підприємств, порівняно з 

найманими працівниками підприємств державного сектора, більшою мірою 

орієнтовані на ринкові форми економічної поведінки у сфері зайнятості та 

рідше орієнтуються на установки доринкового, традиційного типу (мати не-

велику, але гарантовану зарплату). 

Економічна поведінка на ринку праці економічно активного населення 

значно детермінується процесами соціально-економічної нерівності та за-
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лежить не лише від соціально-трудового статусу, виду зайнятості, а й від 

майнового розшарування та рівня доходів. За даними проведених дослі-

джень, у 2009–2012 рр. більш заможні прошарки населення з рівнем мате-

ріального становища вищим за середнє віддавали перевагу роботі з пев-

ними ризиками заради високого доходу (40–42%); група респондентів з 

середнім матеріальним становищем (41–42%) значною мірою орієнтували-

ся на роботу з постійним заробітком у поєднанні з додатковим заробітком 

(множинна зайнятість); майже половина (48–49%) респондентів із низькими 

доходами орієнтовані переважно на роботу з невеликою, але гарантованою 

заробітною платою. 

За даними опитування, у 2012 р. доринковому типу економічної поведін-

ки (гарантоване робоче місце з низькою оплатою праці) віддають перевагу 

13% респондентів з рівнем матеріального становища вищим за середнє, 34 – 

з середнім рівнем, 39 – з рівнем нижчим за середнє та 48% – з низьким (сума 

відповідей респондентів, які визначили матеріальне становище своєї роди-

ни як: "низьке" й "дуже низьке"). 

Отже, трудовий статус і різне матеріальне становище детермінують еко-

номічну активність працюючого населення, формують різні системи ціннісних 

орієнтацій людей. Соціально-трудовий та матеріальний статуси формують 

відповідні установки щодо поведінки населення на ринку праці, зумовлюють 

приналежність до відповідного типу економічної культури. За результатами 

дослідження доведено наявність певної кореляції менталітету з економічним 

статусом групи. Усе це свідчить про актуальність і перспективність вивчення 

таких аспектів стратифікаційних досліджень, як економічна поведінка, життєві 

можливості, спосіб життя різних соціоекономічних груп96.  

Встановлено, що працівники з позитивною професійною мобільністю (ті, 

кому впродовж останніх трьох років вдалося підвищити професійний статус 

або професійну кваліфікацію) більш вмотивовані на досягнення успіху, тоб-

то у них превалює досяжна мотивація. Серед таких значно більша частка 

респондентів, які намагаються досягти бажаного у рівні освіти, просуванні 

по службі, отриманні престижної роботи, просуванні власного бізнесу. 

Професійно мобільні порівняно з іммобільними у 1,5–2 рази частіше прохо-

дили перепідготовку за новою спеціальністю; більше ніж удвічі частіше за-

ймалися самопідготовкою, вивчали нову літературу, набували необхідних 

навичок; у 2–3 рази частіше набували або вдосконалювали навички роботи 

                                                           
96 Анурин В.Ф. Экономическая стратификация: аттитюды и стереотипы сознания // Социоло-
гические исследования. – 1995. – № 1. – С. 104–115. 
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на комп'ютері. У цій групі працівників (поки що незначній) більш високий 

рівень задоволеності роботою, а у ціннісній складової превалює установка 

на ініціативність97. 

Різне соціально-економічне та матеріальне становище формують різні 

системи ціннісних орієнтацій людей, а значить, й різні класові культури98. 

Низькі показники задоволеності роботою та малозабезпеченість значної 

частини найманих працівників на фоні матеріального піднесення незначної 

частки бізнесменів (переважно орієнтованих на отримання прибутку) є яск-

равим підтвердженням думки 63,3% експертів, які вважають, що в сучасній 

Україні існують дві окремі економічні культури – культура багатих і культура 

бідних99. 

З огляду на поняття економічної ментальності можна визнавати спе-

цифіку економічних орієнтацій, установок, цінностей і норм поведінки, які 

є характерними для конкретної соціальної спільноти (групи, соціального 

прошарку) щодо дій та поведінки на ринку праці. 

У цьому контексті важливим є питання взаємодії суб'єктивних оцінок на-

селення стосовно перспектив майбутнього життя, рівня добробуту та вибо-

ру стратегій на ринку праці. За відповідями респондентів на запитання "Як 

Ви оцінюєте своє майбутнє порівняно із тим, як Ви його оцінювали рік то-

му?" було визначено групу з висхідною мобільністю (відповідь "Моє майбутнє 

виглядає кращим, ніж рік тому) та групу з низхідною мобільністю (відповідь 

"Моє майбутнє виглядає гіршим, ніж рік тому). Встановлено, що група з низ-

хідною мобільністю (58%) вдвічі більша за групу з висхідною мобільністю 

(29%). Отже, близько 2/3 населення зазначили, що їхнє майбутнє здається 

їм гіршим, ніж рік тому (тобто вони зазнали низхідного переміщення).  

Серед економічно активного населення найбільше очікували погіршення 

ситуації у майбутньому працівники промисловості / сільського господарства 

(62%) і безробітні (71%); а за видом (типом) зайнятості – наймані працівни-

ки приватних підприємств та самозайняті (в обох групах по 60%). Було 

встановлено суттєві відмінності в оцінках процесів очікуваної мобільності 

залежно від рівня матеріального становища економічно активного населен-

ня України. Очікували на висхідну мобільність у майбутньому 59% респон-

дентів із рівнем матеріального становища вищим за середній, 42 – з серед-

                                                           
97 Попова И.П. Профессиональная мобильность: субъективная позитивная динамика. – 290 с. 
98 Экономическая культура населения Украины / под ред. академика НАН Украины В.М.Во-
роны, д-ра филос. наук, профессора Е.И.Суименко. – К. : Институт социологии НАН Украи-
ны, 2008. – 316 с. 
99 Там само. – С. 197. 
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нім рівнем, 21 – з рівнем нижчим за середній і лише 17% – з низьким рів-

нем. І навпаки, очікування на низхідну мобільність у майбутньому в низько-

доходних групах було вдвічі більшим, ніж у високодоходних групах. 

Незважаючи на це, відмінностей в орієнтаціях щодо вибору життєвих еко-

номічних стратегій на ринку праці у групах з висхідною/низхідною мобільністю 

практично не було виявлено. Так, мали установки на роботу з невеликою, 

але гарантованою заробітною платою 42% респондентів із висхідною та 43% 

з низхідною мобільністю; орієнтувалися на постійний заробіток у поєднанні з 

заробітками додатковим шляхом – по 29% респондентів у кожній групі; були 

налаштовані ризикувати, терпіти труднощі та намагатися заробити "капітал" 

16% респондентів із висхідною та 13% із низхідною мобільністю. 

Отже, очікування погіршення або покращання ситуації у майбутньому, 

очікування на низхідну або висхідну мобільність не впливають на специфіку 

поведінки на ринку праці та вибір життєвих економічних стратегій у сфері 

зайнятості. Не відрізняються також обидві групи (із висхідною та низхідною 

мобільністю) у орієнтаціях щодо справедливості у сфері зайнятості. Вважа-

ли дуже важливим для себе дотримання такої ціннісної установки, як отри-

мання рівних шансів у роботі, 78% респондентів із висхідною мобільністю 

та 75% – із низхідною мобільністю. За 7-бальною шкалою оцінки важливості 

рівних шансів у роботі (де "1" – зовсім не важливо, а "7" – дуже важливо) 

середній бал у групі з висхідною мобільністю становив 6,5, а у групі з низ-

хідною – 6,4 бала. 

Подальший пошук особливостей взаємодії процесів мобільності за ма-

теріальним становищем зі стратегіями трудової економічної поведінки зу-

мовив необхідність оцінки очікуваної суб'єктивної мобільності населення на 

найближчі півроку. Як вже зазначалося, при аналізі ретроспективних оцінок 

мобільності (становища відносно минулого року) відмінностей у економічній 

поведінці не було виявлено. Тому важливо було визначити перспективну 

мобільність (очікувану суб'єктивну мобільність на найближчі півроку) та її 

взаємодію з настановами населення у сфері праці.  

Так, було визначено, що респонденти з очікуваною висхідною мобільніс-

тю більш активніші у сфері зайнятості та частіше налаштовані на ризик за-

ради заробітку (17% у групі з висхідною мобільністю та 13% у групі з низхід-

ною мобільністю), а також частіше орієнтуються на постійний заробіток у 

поєднанні із зароблянням додатковим шляхом (38% у групі з висхідною мо-

більністю та 27% у групі з низхідною мобільністю). Проте респонденти, які 

очікують на низхідні переміщення, частіше мали установки доринкового 
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типу (робота з невеликою, але гарантованою заробітною платою: 44% 

у групі з низхідною мобільністю та 35% у групі з висхідною мобільністю).  

Про зв'язок між процесами мобільності за матеріальним становищем та 

стратегіями трудової економічної поведінки свідчить також те, що зі зрос-

танням рівня добробуту активізуються ринкові установки та стратегії насе-

лення. Як зазначалося у табл. 3.4, серед працюючого населення найвищі 

показники очікуваної висхідної мобільності було зафіксовано у 2010 р. та 

2012 р. З 2010 р. по 2012 р. збільшилася група з очікуваною висхідною мо-

більністю та зменшилася група з низхідною мобільністю (від 35 до 21%), 

тобто відбувалися висхідні переміщення. 

Водночас було зафіксовано активізацію економічної поведінки населен-

ня щодо вибору трудових стратегій у сфері зайнятості. Так, у групі з очіку-

ваною висхідною мобільністю збільшилися орієнтації на додаткову зайня-

тість (з 38% у 2010 р. до 56% у 2012 р.) та збільшилися установки на 

подолання труднощів і ризиковану поведінку задля отримання грошей (з 17% 

у 2010 р. до 22% у 2012 р.). Разом з тим удвічі зменшилися установки до-

ринкового типу з орієнтаціями на роботу з невеликою, але гарантованою 

заробітною платою (табл. 3.9). Отже, висхідні переміщення за рівнем мате-

ріального становища, зростання групи з очікуваною висхідною мобільністю 

зумовили активізацію економічної поведінки та становлення ринкових уста-

новок і орієнтацій у сфері зайнятості. 

Таблиця 3.9 
Зміни у стратегіях на ринку праці залежно від типу  

очікуваної мобільності, % 

Варіант вибору стратегії 

Очікувана суб'єктивна мобільність  
на найближчі півроку 

Очікувана висхідна  
мобільність 

Очікувана низхідна  
мобільність 

2010 2012 2010 2012 

Мати невелику, але гарантовану заробітну 
плату 

35 17 44 40 

Мати постійний заробіток, але "робити  
капітал" додатковим шляхом 

38 56 27 34 

Ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал" 17 22 13 15 

Джерело: дані опитування УІСД/ЦСМ "Думка населення: грудень 2010 р.", "Думка населен-
ня: грудень 2012 р." 

За результатами дослідження встановлено не лише зв'язок очікуваної ви-

східної мобільності за матеріальним становищем з економічною поведінкою, 

а й з іншими проявами трансформаційних процесів у економічній і соціальній 
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сферах. Так, наприклад, визначено, що група з очікуваною низхідною мобіль-

ністю вдвічі частіше за прошарок з очікуваною висхідною мобільністю зазна-

чала про зниження упродовж 2012 р. рівня доходу, зменшення рівня заробіт-

ної плати, погіршення якості харчування та рівня добробуту родини.  

Серед економічно активного населення визначено відмінності й у пози-

ціях на ринку праці, становищі у сфері зайнятості. Прошарок з очікуваною 

низхідною мобільністю частіше за групу з висхідною вказував на втрату 

місця роботи або вимушену необхідність його зміни, відправку в неоплачу-

вану відпуску з ініціативи адміністрації, проблеми з втратою або пошуком 

додаткової роботи і додаткового заробітку, затримку у виплаті заробітної 

плати. Натомість безробітні у групі з очікуваною низхідною мобільністю час-

тіше зазначають проблему працевлаштування – вони не можуть знайти 

нову роботу. Такі процеси у сфері зайнятості та низхідні переміщення за 

матеріальним становищем призвели до того, що респонденти з очікуваною 

низхідною мобільністю втрачали впевненість у власних силах. У 2012 р. 

26% респондентів групи з низхідною мобільністю зазначили, що стали 

менш упевненими у завтрашньому дні, хоча у групі з висхідною мобільністю 

цей показник був удвічі меншим. Встановлено, що відсутність почуття того, 

що справи загалом йдуть добре, є однією з ознак низхідної мобільності 

і частіше призводить до соціальної ексклюзії100. 

Отже, висхідна мобільність за матеріальним становищем залежить від 

успішної адаптації населення, формування продуктивних моделей соціаль-

но-економічної поведінки, адекватних економічній та господарській ситуації. 

Їхня роль стає визначальною під час трансформацій, коли продовжуються 

зміни відносин власності, суспільної організації праці, трудових цінностей, 

тенденцій і напрямів соціально-економічної мобільності населення. 

Отримані у контексті дослідження процесів мобільності дані про особли-

вості вибору населенням стратегій трудової економічної поведінки на ринку 

праці залежно від соціально-трудового статусу та розшарування за матері-

альним становищем дозволяють окреслити декілька тенденцій. 

1. За результатами аналізу розподілу економічно активного населення 

за рівнем матеріального становища виділено чотири групи працюючого 

населення за рівнем доходів та власного добробуту. Отримані результати 

свідчать, що диференціація за соціально-професійними групами зумовлює 

специфіку процесів мобільності населення за матеріальним становищем та 

впливає на стратегії трудової економічної поведінки працюючих. Встанов-

                                                           
100 Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России. – С. 36–84. 
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лено, що належність до чотирьох доходних груп (матеріальне становище 

вище за середнє, середнє, нижче за середнє та низьке) має зв'язок із соці-

ально-професійним статусом працюючого населення. 

2. Проведений аналіз розподілу за матеріальним становищем працюю-

чого населення країни за соціально-трудовим статусом дає змогу виділити 

керівників різного рівня та приватних підприємців, бізнесменів та фермерів, 

як групу з найбільш стабільними та більш-менш високими доходами. Для 

них також характерна активніша економічна поведінка. 

3. Перебування певних категорій працюючих протягом тривалого часу 

у низькодоходних прошарках, а також переміщення до низькодоходних груп 

свідчать про втрату колишніх стійких позицій у певних сегментах зайнятості 

та зниження реальних доходів. Бідність обмежує потенційні можливості 

самореалізації людини на ринку праці. Зниження економічного статусу за 

матеріальним становищем провокує низхідну мобільність. Одночасно від-

бувається "розмивання" соціокультурних цінностей і норм поведінки, котрі 

раніше цементували місце у соціальній ієрархії. 

4. Встановлено помітну тенденцію переважання вищих оцінок матеріаль-

ного становища серед працюючих, які здійснили позитивну мобільність (тих, 

хто зміг в останні три роки підвищити професійний статус або підвищити 

професійну кваліфікацію) порівняно з іммобільними. Визначено,що пра-

цівники з позитивною професійною мобільністю порівняно з іммобільними 

є більш вмотивованими на досягнення успіху, тобто для них характернішою 

є досяжна мотивація та установки на ініціативність. Доведено, що іммо-

більні працівники вдвічі частіше опиняються у прошарку бідних порівняно 

з тими, хто здійснив той чи інший тип висхідної професійної мобільності. 

5. Встановлено певні розбіжності у оцінках майбутніх переміщень (очі-

кувана мобільність) залежно від соціально-трудового статусу. Найменш 

оптимістично щодо майбутнього зростання добробуту налаштовані пра-

цівники промисловості / сільського господарства, спеціалісти і службовці. 

Вони досить низько оцінюють власні шанси на досягнення матеріального 

успіху та зростання добробуту, що викликає зневіру в успішності присто-

суватися у житті. 

6. Встановлено, що в українському соціумі значна частина працюючих 

не відчуває потреби у навчанні впродовж життя. Відсутність у суспільстві 

впевненості у тому, що професійність та соціально відповідальна поведінка 

будуть винагороджені, призводить до соціальної апатії населення, що зни-

жує можливості висхідної мобільності. 
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7. Визначено перспективну мобільність працівників за матеріальним 

становищем (очікувана суб'єктивна мобільність на найближчі півроку) та її 

взаємодію з прийнятними моделями адаптації у сфері праці. Так, респон-

денти з очікуваною висхідною мобільністю активніші у сфері зайнятості та 

частіше налаштовані на ризик заради заробітку, вони ж частіше орієнту-

ються на постійний заробіток, поєднаний із заробітками додатковим шля-

хом. Отже, висхідні переміщення за рівнем матеріального становища та 

зростання групи з очікуваною висхідною мобільністю спричиняють активі-

зацію економічної поведінки та усталення ринкових орієнтацій та устано-

вок у сфері зайнятості. 

3.3. Ставлення і готовність населення  

до підприємництва: зв'язок з мобільністю  

за матеріальним становищем 

Аналіз соціальної мобільності відіграє важливу роль у суспільствах, що 

трансформуються. Від того, яким буде характер соціальної мобільності 

(висхідна/низхідна) або взагалі її відсутність у нових економічних, політич-

них і соціальних реаліях, значною мірою залежать специфіка і характер 

розвитку соціуму.  

Одним із важливих результатів трансформації українського суспільства 

є створення конкурентоспроможного ринку праці. Судити про успішність 

цього процесу значною мірою можна за характеристиками зайнятості насе-

лення. Звичайно, в період трансформацій вони змінюються особливо силь-

но, адже становлення конкурентоспроможного ринку праці базується, окрім 

іншого, на активній діяльності дрібних і середніх підприємств (чого, практич-

но, не було раніше). Тому успішний перехід від планово-адміністративної 

до ринкової економіки, яка для забезпечення добробуту широких верств 

населення має бути соціально орієнтованою, потребує особливої уваги до 

лібералізації зайнятості на основі розвитку малого та середнього підприєм-

ництва, ефективної за доходністю самозайнятості тощо. Лібералізація зай-

нятості – це процес перерозподілу робочої сили (її мобільності) з неефек-

тивного державного до ефективнішого приватного сектора та малого бізне-

су, що сприяє гнучкості ринку праці та пом'якшує проблему безробіття.  

Актуальність питання лібералізації зайнятості та сприяння розвиткові 

малого бізнесу і ефективної самозайнятості загострюється у зв'язку з дис-
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балансом між попитом та пропозицією робочої сили. За даними Держстату 

України, станом на 1 лютого 2013 р. кількість зареєстрованих безробітних 

становила 564,5 тис. осіб, з яких 40% – молодь у віці до 35 років. Водночас 

кількість вакансій у базі даних Держслужби зайнятості становила 54,1 тис. 

Отже, в середньому на одну вакансію претендувало десять осіб, у тому 

числі серед професіоналів – п'ять, серед кваліфікованих працівників з ін-

струментом – шість, серед спеціалістів – вісім, серед законодавців, держ-

службовців, керівників та менеджерів – 12 осіб101. 

У ході трансформації економіки, ринку праці і суспільства в цілому змі-

нюються традиції і норми соціально-економічної поведінки всіх учасників 

процесу суспільного відтворення, соціокультурні цінності, що їх зумовлю-

ють. Це підкреслює важливість аналізу впливу такої складової сфери зай-

нятості, як підприємництво. У цьому випадку підприємництво виступає як 

матеріальний і соціальний ліфт різних професійно-статусних груп населення. 

Адже з упровадженням ринкових відносин відбувається зміна пов'язаних 

з економікою цінностей і норм переважної частини суспільства. Відповідно 

змінюється й людська свідомість щодо вибору прийнятних для кожного ва-

ріантів найкращої економічної поведінки. І, як завжди, процес трансформації 

людських цінностей має суперечливий характер: новим пріоритетам проти-

стоять традиційні ментальні особливості, у тому числі й типи економічного 

мислення, що склалися історично протягом життя кількох поколінь. Тому 

ефективність економічної трансформації в Україні багато в чому залежить 

не лише від специфіки національного господарства і перебігу процесу його 

реформування, а й від особливостей вибору індивідами тих чи тих економі-

чних дій, загалом готовності населення країни до ефективної участі в еко-

номічній діяльності, зокрема шляхом залучення до підприємництва.  

Конкурентоспроможність будь-якої країни пов'язана не тільки з рефор-

мами, що проводяться державою на макрорівні, а й з готовністю та спро-

можністю населення на мікрорівні підтримувати економічні перетворення. 

У цьому випадку проблема стану та перспектив людського капіталу пов'язу-

ється не лише зі знаннями, навичками, кваліфікацією та компетенціями, 

а має враховувати суб'єктивні передумови трансформації країни на рівні її 

соціокультурної складової. Це стосується, у тому числі, нормативно-цінніс-

ної системи, економічної культури та економічної свідомості, установок, 

орієнтацій населення щодо процесів розвитку підприємництва в країні. 

                                                           
101 В Украине на одну вакансию претендует десять человек [Електронний ресурс]. – Доступ-
ний з : <http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/society/11998579/?frommail=1>. 
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Соціологічний моніторинг ІС НАН України фіксує стабільне схвальне став-

лення населення до розвитку приватного підприємництва (бізнесу) в Україні 

на рівні 50,9% у 2005 р. (сума відповідей "цілком схвалюю" та "скоріше 

схвалюю"), 53,8 – у 2008 р., 54,4 – у 2010 р. та 50,7% – у 2012 р. (табл. 3.10). 

Тобто, починаючи з 2005 р., понад половину населення України позитивно 

ставиться до розвитку приватного підприємництва в країні. 

Таблиця 3.10 
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Як Ви ставитесь  
до розвитку приватного підприємництва (бізнесу) в Україні?", % 

Варіант відповіді 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

1. Зовсім не схвалюю 9,3 12,2 10,6 7,8 7,8 7,3 7,0 7,2 

2. Скоріше не схвалюю 13,0 10,6 12,7 10,6 11,9 12,2 12,9 13,2 

3. Важко сказати,  
схвалюю чи ні 

25,0 28,7 29,5 28,8 22,2 23,9 25,7 25,3 

4. Скоріше схвалюю 25,1 33,0 34,0 34,6 36,0 34,3 35,4 34,2 

5. Цілком схвалюю 26,7 15,2 13,2 16,3 18,4 19,5 19,0 16,5 

Не відповіли 0,8 0,3 0,1 1,8 3,7 2,8 1,1 3,7 

Середній бал 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 

Джерело: дані національних щорічних моніторингових опитувань Інституту соціології НАН 
України. 

Крайні протилежні позиції щодо ставлення населення до підприємни-

цтва: позитивне (відповідь "цілком схвалюю") і негативне (відповідь "зовсім 

не схвалюю") представлені на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Динаміка ставлення населення до розвитку  
приватного підприємництва (бізнесу) в Україні?", % 

Джерело: дані національних щорічних моніторингових опитувань ІС НАН України. 
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Значне і стабільне зростання позитивного ставлення населення до під-

приємництва відбувалося протягом 2004–2008 рр. і знижувалося у 2010 та 

2012 рр. Починаючи з 2005 р., крайнє негативне ставлення майже не змі-

нювалося і коливалося на рівні 7,2–7,8%. 

У суспільстві поступово збільшується кількість бажаючих відкрити влас-

ну справу, займатися підприємництвом з 41,3% у 2004 р. (табл. 3.11) до 

45,8% у 2008 р. та 49,3% у 2010 р. (сума відповідей "так" та "скоріше, так"). 

У 2012 р. цей показник несуттєво зменшився – до 45,4%. 

Таблиця 3.11 
Розподіл відповідей респондентів на запитання  

"Чи хотіли б Ви відкрити свою справу(власне підприємство,  
фермерське господарство)?", % 

Варіант відповіді 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

1. Ні 27,9 31,7 30,8 29,1 28,4 28,4 

2. Скоріше, ні 13,8 9,6 10,1 11,6 9,2 12,6 

3. Важко сказати 16,7 14,8 13,5 13,4 13,1 13,3 

4. Скоріше, так 20,7 16,5 16,7 16,8 18,7 19,1 

5. Так 20,6 27,3 28,9 29,0 30,6 26,3 

Не відповіли 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Середній бал 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 

Джерело: дані національних щорічних моніторингових опитувань ІС НАН України. 

Зарубіжні дослідження питань прийнятності самозайнятості та запо-

чаткування власного бізнесу вирізняють готовність (willingness) до підпри-

ємництва як мотивацію та можливість (opportunity) займатися підприєм-

ництвом як власне спроможність до такого виду трудової діяльності102. 

Поняття підприємництва трактується як тотожне самозайнятості та детер-

мінується і готовністю, і можливістю, на які, в свою чергу, впливають найрі-

зноманітніші чинники. Тому важливо вирізняти детермінанти започаткуван-

ня власного бізнесу, які сприяють можливості вертикальної мобільності від 

чинників розвитку та перешкод вже існуючого бізнесу. 

Отримані соціологічні дані характеризують загальний підприємницький 

потенціал українського суспільства, вони враховують усіх бажаючих займа-

                                                           
102 C. Mirjam Van Praag and Hans Van Ophem (1995). Determinants of willingness and opportuni-
ty to start as an entrepreneur. KYKLOS, Vol. 48. Fasc. 4,513-540; Evans. D.S. and L.S. Leighton 
(1989). Some empirical aspects of entrepreneurship. American Economic Review, 79:519–535.; 
Bhide A. (1994). How entrepreneurs craft strategies that work. Harvard Business Review, 150–
161; Blanchflower, D.G. and A.J.Oswald (1998). What makes an entrepreneur? Evidence on in-
heritances and capital constraints, Journal of Labor Economics, 16(1), 26–60. 
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тися підприємництвом – і тих, хто розраховує працювати офіційно, і тих, хто 

бажає працювати на основі самозайнятості, однак не реєструючи фірму або 

підприємство офіційно (у "тіні"). 

На відміну від загального підприємницького потенціалу проведений мо-

ніторинг ставлення населення України до офіційної підприємницької діяль-

ності протягом 2001–2005 рр. свідчить про наявний ресурс українського 

соціуму у напряму вибору підприємницької сфери діяльності на дещо ниж-

чому рівні: 27–32%. Проте значна частина населення не є її прихильника-

ми. Якщо у 2001 р. частка тих, хто за будь-яких обставин не бажав офіційно 

займатися підприємництвом, становила 55%, то в 2005 р. – 59% (табл. 3.12). 

Приблизно третина населення виявляє потенційну готовність до офіцій-

ної підприємницької діяльності, а близько 2/3 населення ні за яких обставин 

не хочуть займатися підприємництвом на офіційних засадах. Верифікація 

отриманих даних у попередні роки підтверджуються результатами дослі-

джень у 2012 р. 

Зменшення кількості підприємств малого та середнього бізнесу103, ско-

рочення кількості зайнятих в цьому секторі, низхідна динаміка підприємни-

цької активності та її суттєве відставання від середньосвітових та європей-

ських показників104 свідчать не лише про існування численних бар 'єрів 

розвитку підприємницької діяльності, а також про посилення неформаль-

ності (тіньового сектора). 

                                                           
103 Нова бізнес-щільність (кількість нових реєстрацій товариств з обмеженою відповідальніс-
тю на 1 тис. осіб населення віком 15–64 років) упродовж календарного року в Україні неви-
сока і має тенденцію до зниження від 1,0–1,2 у 2007–2008 рр. до 0,6 – у 2009 р. Це досить 
низькі в світовому масштабі показники, співмірні з позицією таких країн, як Туніс, Гватемала 
чи Сальвадор. Натомість у європейських країнах цей показник у 2009–2012 рр. становив від 
2,8 у Чехії до 11,2 – у Латвії (Індикатори розвитку приватного сектора за даними Світового 
банку [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS. 
NDNS.ZS>). 
104 Кількість малих підприємств на 1 тис. осіб теж має тенденцію до скорочення і становить 
7,2 (у США – 15,3 (Falih M. Alsaaty. (2013). The business density of employer micro firms in the 
United States [Електронний ресурс] Research in Business and Economics Journal, Vol. 7. – 
Доступний з : <http://www.aabri.com/manuscripts/121359.pdf>). Поширений у західній літера-
турі показник бізнес-щільності, співставний із вітчизняним показником кількості фізичних 
осіб-підприємців 1 тис. осіб населення, після періоду зростання в 2000-х роках скорочується 
(2006 р. – 42,3, 2007 р. – 47,7, 2008 р. – 53,0, 2009 р. – 57,9, 2010 р. – 39,4), такий рівень 
демонструють латиноамериканські країни (Мексика – 45,7 у 2010 р.), водночас США – коли-
вається на  рівні 80, а в Італії (одній з найбільш підприємницьких країн ЄС) становить близь-
ко 87. (Potter, J. et al. (2013/14). The Local Dimension of SME and Entrepreneurship Issues and 
Policies in Mexico, OECD Local Economic and Employment Development Working Papers, OECD 
Publishing). 
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Таблиця 3.12 
Розподіл відповідей респондентів на запитання  

"Чи хотіли б Ви в офіційно встановленому порядку займатися  
підприємницькою діяльністю?", % 

(Сума відповідей не дорівнює 100%, бо респондент міг обрати  
кілька варіантів відповіді) 
Варіант відповіді 2001 2005 

Так, хотів би створити власне підприємство (фірму, ТОВ)  12 13 

Так, хотів би зареєструвати себе як приватного підприємця  8 6 

Хотів би займатися бізнесом, проте не реєструючи його 7 4 

Я вже є власником діючого підприємства (фірми, ТОВ) 1 1 

Я вже займаюся приватним підприємництвом як фізична особа 4 3 

Не хочу ні за яких обставин  55 59 

Важко відповісти 15 14 

Джерело: дані опитування УІСД/ЦСМ "Ваша думка: червень 2001 р.", а також Опитування 
УІСД/ЦСМ "Моніторинг громадської думки населення України: грудень 2005 р."  

Легітимація населенням неформальності підприємництва і поширення 

неформальних практик розвитку дрібного підприємництва стають відтермі-

нованим бар'єром соціальної та професійної мобільності (приносячи додат-

ковий прибуток завдяки несплаті податків у короткостроковій перспективі, 

далі "тінізація" діяльності знижує продуктивність та стримує зростання біз-

несу, призводить до згортання або зупинки інвестування в два провідні 

драйвери розвитку бізнесу – інновації та професійну підготовку/ підвищення 

кваліфікації робочої сили). 

Отримані дані опитування населення у 2012 р.105 свідчать, що громад-

ська думка населення майже не змінюється. Відповідаючи на запитання "Чи 

хотіли б Ви займатись підприємницькою діяльністю?", 66% респондентів 

дали негативну відповідь. Щодо готовності населення до підприємницької 

діяльності або позитивного ставлення до неї, 7% опитаних відповіли, що  

"Я вже цим займаюся", 3% зазначили, що мають намір цим зайнятися най-

ближчим часом, а 17% обрали відповідь "Цілком ймовірно, що цим можу 

зайнятися". Тобто у 2012 р., як і у 2005 р., кількість діючих підприємців і ба-

жаючих зайнятися підприємницькою діяльністю (потенційних підприємців) 

не змінюється і залишається на рівні 27%. Ситуація в Україні суттєво відріз-

                                                           
105 Опитування УІСД/ЦСМ "Ваша думка: грудень 2012 р." проводилося 5–15.12.2012 р. в усіх 
областях України, АР Крим та м. Києві. Всього опитано 2004 респондентів віком від 18 років 
методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента. Стандартні відхилен-
ня при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становили 1,34–2,24%. 
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няється від стану розвитку підприємництва в країнах з розвиненою економі-

кою, де кількість потенційних підприємців за прогнозними розрахунками 

може бути в 7 разів більшою, якби кожен, хто бажає розпочати свою спра-

ву, мав можливість зробити це106.  

Установки та орієнтації щодо відкриття власної справи значною мірою 

залежать від матеріального становища населення (оцінка матеріального 

становища за самовизначенням респондентів). Так, серед опитаних із ма-

теріальним становищем, вищим за середнє бажають створити власне під-

приємство 23% (рис. 3.2), середнім – 17%, низьким – 8%, дуже низьким – 4%.  

 

Рис. 3.2. Зв'язок самооцінок матеріального становища населення  
з бажанням займатися підприємництвом, % 

Джерело: дані моніторингу ЦСМ/УІСД, 2012 р. 

Не хочуть за жодних умов займатися підприємництвом 82% серед опи-

таних, які оцінюють власне матеріальне становище як дуже низьке107. Три-

валі дослідження детермінант підприємницької активності в країнах з роз-

                                                           
106 Blanchflower, D.G. and AJ. Oswald. (1998). What makes an entrepreneur? Evidence on Inher-
itances and Capital Constraints. Journal of Labor Economics, 16 (1), 26–60. 
107 Опитування населення України "Інноваційний потенціал українського суспільства: вере-
сень 2006 р.", проведене у вересні 2006 р. Українським інститутом соціальних досліджень 
ім. О.Яременка й Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 
як складова НДР "Людський фактор інноваційного розвитку українського суспільства". Опи-
тано 2143 респонденти від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві й 
Севастополі (у 132 населених пунктах України: 72 містах та 60 селах). Вибіркова сукупність 
територіально-поселенська, репрезентативна за основними соціально-демографічними 
ознаками, метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання рес-
пондента ("віч-на-віч"). Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних 
від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,28–2,13%. Рівень досягнення респондентів – 75%. 
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виненою ринковою економікою засвідчують поступові зміни ролі окремих 

факторів впливу та перерозподілу їхньої значимості. Якщо готовність до 

підприємництва в сенсі мотивації детермінується віком, освітою, досвідом 

попередньої роботи (у тому числі – самозайнятості), матеріальним стано-

вищем тощо, то можливість займатися власною справою як власне спро-

можність до такого виду трудової діяльності залежить переважно від роз-

витку бізнес-середовища та бізнес-клімату, підприємницьких здібностей та 

стартового капіталу. 

Саме відсутність стартового капіталу за самооцінками населення є клю-

човим бар'єром для започаткування власної справи не лише в Україні, а й 

за кордоном. Однак зарубіжні підприємці мають, по-перше, більше можли-

востей та джерел фінансування власного бізнесу (доступні банківські кре-

дити, інвестиції персонального бізнес-патрона (business-angel), гроші вен-

чурних фондів), а, по-друге, доступність Internet та поширення соціальних 

мереж разом з високим ступенем економічної культури, ресурсами особис-

того та соціального капіталів, історичними місцевими традиціями підприєм-

ництва створюють креативне середовище для генерування перспективних 

інноваційних ідей, спроможних замінити стартовий капітал. Унікальність 

стартового капіталу поступово зменшується, він стає необхідною, однак 

недостатньою детермінантою розвитку підприємництва – часто нові креа-

тивні ідеї є рівноцінними стартовому капіталу, або можуть привабити гроші 

сторонніх інвесторів. 

Крім того, простежується взаємозв'язок між "строкатістю" трудової біо-

графії (досвідом попередньої зайнятості/самозайнятості, досвідом роботи 

у публічному/приватному секторі, епізодами підвищення кваліфікації/пере-

кваліфікації/проходження тренінгів тощо) та підприємницькими здібностями 

(готовністю до ризику; ініціативністю; креативністю; умінням спілкуватися та 

вести переговори, розв'язувати конфлікти, планувати; наполегливістю в 

роботі; лідерськими якостями; стійкістю перед невдачами та провалами) – 

важливими персональними якостями для потенційного підприємця.  

Тому на готовність до підприємництва та можливість започаткування 

власної справи за кордоном дедалі меншою мірою впливають матеріаль-

ний статус та наявність власних заощаджень (хоча власні/успадковані ак-

тиви або нерухомість стали стартовим капіталом для 77% підприємців). 

Натомість у вітчизняних реаліях матеріальний статус, власні активи і без-

альтернативні сподівання виключно на власні сили дають можливість запо-

чаткувати бізнес невеликому колу бажаючих. 
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Бідні й незаможні верстви населення переважно обирають пасивну еко-

номічну поведінку через низький рівень матеріального становища. На паси-

вну поведінку спрацьовують і такі чинники, як низький рівень знань, нави-

чок, відсутність певного досвіду, соціального та фінансового капіталу. Та 

сама тенденція характерна для російського суспільства, де близько поло-

вини (48%) бідних сімей обирають пасивний тип адаптації: обмежують 

власні потреби до мінімуму, задовольняються тим, що мають, уявляють 

своє становище як абсолютно безперспективне і сподіваються лише на 

зовнішню фінансову допомогу. Цей прошарок населення має низькі можли-

вості адаптації до сучасного соціального середовища і за цих умов перебу-

ває у стані очікування та не починає активних дій для поліпшення матеріа-

льного становища108. 

За результатами дослідження, проведеного в Росії, 13% респондентів 

зазначили про бажання розпочати власний бізнес, оскільки це – єдиний 

спосіб забезпечити добробут своєї сім'ї. Ще 21% опитаних бажали б почати 

власну справу, але побоювалися, що спроба буде невдалою, оскільки роз-

виткові бізнесу в країні заважали певні обставини. Конкретна реалізація 

ліберальних реформ зробила висхідну мобільність, засновану на індивіду-

альному досягненні, доступною лише обмеженому колу соціальних акторів, 

і лише у тих сферах активності, де розблокованість індивідуальної ініціати-

ви виявилися максимальною. Проте для більшості росіян мобільність ото-

тожнюється з втратою статусу. Так, на зростання соціального статусу, по-

рівняно з минулим вказали 15% респондентів, тоді як на його втрату – 40% 

опитаних109. 

Як уже зазначалося, бажання створити власне підприємство та установ-

ки на відкриття власної справи залежать від матеріального становища на-

селення. Однак не тільки бажання, а й оцінки населенням спроможності 

займатися підприємницькою діяльністю залежать від матеріального стану 

людей, тобто значне майнове розшарування детермінує готовність певних 

категорій населення до підприємництва. 

Простежується чітка закономірність – чим вищий добробут соціальної 

групи, тим вищі оцінки спроможності займатися підприємницькою діяльніс-

тю. Відчували себе цілком спроможними до підприємництва 53% респонде-

нтів з високим рівнем матеріального становища, 21 – з середнім, 12 – 

                                                           
108 Бондаренко Н. Особенности адаптации бедных и состоятельных семей // Вестник обще-
ственного мнения. – 2006. – № 1 (81). – С. 54. 
109 Косова Л.Б. Три меры времени или динамика субъективных оценок статуса. – С. 25–31.  
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з нижчим за середній рівень і лише 5% – з низьким. І навпаки, рівень не-

спроможності збільшується з 14% у групі з високим рівнем добробуту, до 

37 – у групі з середнім, 53 – у групі з нижчим за середній і аж до 74% – 

в групі з низьким рівнем матеріального становища. 

Отже, значне розшарування і бідність зменшують самооцінки спромож-

ності до підприємницької діяльності. Найбільше таких серед осіб пенсій-

ного віку, тих, хто в останні роки не підвищував свій професійний та освіт-

ній рівень, та осіб з відносно низькими доходами. Встановлено, що серед 

підприємців, які мають низькі доходи, є певний прошарок "вимушених під-

приємців" (близько 4%) – людей, які не дуже добре розуміють та сприй-

мають підприємницьку діяльність, однак змушені нею займатися, аби про-

годувати сім'ю (таких доволі багато, насамперед серед "човників", дрібних 

торговців)110. 

Як зазначалося у попередньому параграфі, найменш доходною групою 

виявилися працівники промисловості / сільського господарства, котрі зара-

хували себе до прошарків з низьким і нижчим за середній рівнем матеріаль-

ного становища: у 2009–2012 рр. від 58 до 65%. До них наближені службов-

ці – від 45 до 58% за ці ж роки. Саме ці дві категорії працюючих не лише 

низько оцінюють власний матеріальний стан, а й більшою мірою очікують 

на низхідну мобільність у майбутньому і вважають, що у найближчі півроку 

їхній добробут зменшиться.  

За даними опитування 2012 р. зазначили, що мають намір зайнятися пі-

дприємницькою діяльністю найближчим часом, 36% респондентів із серед-

нім рівнем матеріального становища, 35 – з рівнем нижчим за середній і 

лише 18% – з низьким рівнем самооцінок матеріального становища. Потен-

ційну готовність зайнятися підприємницькою діяльністю (за відповідями 

респондентів "цілком ймовірно, що можу цим зайнятися") виявила майже 

половина респондентів (48%) із середнім рівнем матеріального становища, 

34 – з рівнем нижчим за середній і лише 11% – з низьким рівнем. Отримані 

дані свідчать, що рівень готовності до підприємницької діяльності прошар-

ків з низьким рівнем матеріального становища у 4 рази менший, порівняно 

з групою з середнім рівнем матеріального становища. 

Привертає увагу, що саме прошарок населення з середнім рівнем мате-

ріального становища зазначає, що потребує поглиблення знань та набуття 

                                                           
110 Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее / под общ.  ред. 
Е.Г.Ясина, А.Ю.Чепуренко, В.В.Буева, О.М.Шестоперова. – М. : Новое издательство, 
2004. – 268 с. 
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навичок у сфері підприємництва. Це означає, що ця цільова група (за озна-

кою матеріального стану), як основа формування середнього класу, орієн-

тована на підвищення рівня знань, навичок, компетенцій у сфері підприєм-

ництва як засобу поліпшення конкурентоспроможності на ринку праці. По-

дібні запити засвідчують важливість системної та тривалої роботи щодо 

підвищення ініціативності, закріплення цінності активної поведінки на ринку 

праці, доступності базових і спеціальних знань, необхідних для започатку-

вання власної справи, активізації самозайнятості та пожвавлення соціаль-

ної мобільності не лише серед населення з середнім рівнем матеріального 

становища, але й серед інших когорт. 

При визначенні характеристик респондентів, які асоціюють себе з різни-

ми соціальними прошарками, характерною є висока частка респондентів 

з середнім рівнем матеріального становища, які займаються підприємни-

цтвом та індивідуальною трудовою діяльністю (у середньому прошарку – 

7%, тоді як у цілому по масиву – 4%)111. 

Встановлено, що умовний середній клас (ті, хто за самооцінками зараху-

вав себе до середнього класу) більш позитивно ставляться до розвитку при-

ватного підприємництва (бізнесу) в Україні. Серед них 35% цілком схвалюють 

розвиток приватного підприємництва, тоді як серед усього економічно актив-

ного населення таких виявилося 25%. Понад те, серед тих, хто за самооцін-

кою зарахував себе до середнього класу, 47% дали ствердну відповідь щодо 

бажання відкрити власну справу, тоді як серед усього економічно активного 

населення – 36%. Це свідчить про існуючій в країні суттєвий потенціал се-

реднього класу для залучення його до малого та середнього бізнесу. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що середній клас 

демонструє й більшу економічну активність. Вона виявляється у вищих по-

казниках зайнятості й менших масштабах безробіття. Хоча, наприклад, біль-

шість представників російського середнього класу акумулюються у прошар-

ку найманих працівників, однак середній клас порівняно з представниками 

інших соціальних груп значною мірою віддає перевагу підприємницькій діяль-

ності і тому частіше досягає соціально-економічної успішності та економіч-

ної заможності. За оцінками фахівців, у середньому класі значно більше 

підприємців (власників малого та середнього бізнесу), аніж у решті соціаль-

но-економічних груп (10 проти 3%)112. 

                                                           
111 Громова Р.Г. Социальная стратификация в самооценке россиян. – С. 5–15.  
112 Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малева Т. Средний класс и российская модернизация [Елект-
ронний ресурс]. – Доступний з : < http://www.riocenter.ru/ru/news/analytics/248>. 
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У цьому зв'язку актуальним є питання взаємодії суб'єктивної мобільності 

за матеріальним становищем та рівня готовності населення до підприємни-

цтва. У 2012 р. в Україні окреслилися три групи економічно активного насе-

лення за типом мобільності: з очікуваною висхідною мобільністю (ОВМ) – 

14%, очікуваною низхідною мобільністю (ОНМ) – 21 та очікуваною нульо-

вою мобільністю або іммобільністю (ОІМ) 65%. Це дає змогу провести ана-

ліз за визначеними групами щодо поведінки на ринку праці та спроможності 

й готовності до підприємництва. 

Так, у групі з ОВМ 37% респондентів зазначили, що мають намір най-

ближчим часом зайнятися підприємництвом, тоді як у прошарку з ОНМ – 

лише 10%. І навпаки, серед респондентів з ОНМ 25% впевнено відповіли, 

що підприємництвом займатися не будуть, а у групі з ОВМ таких виявилося 

11%. Отже, очікувана низхідна мобільність знижує рівень готовності насе-

лення до підприємництва. 

Встановлено, що дві групи з висхідною і низхідною мобільністю мають 

світоглядні відмінності, у тому числі у ставленні до приватного підприємни-

цтва. Так, у групі з низхідною мобільністю (переміщення згори соціальною 

драбиною) більше тих, хто не підтримує розвиток підприємництва, вони 

переважно орієнтовані на допомогу держави та її більш активне втручання 

у економіку113. 

Практично однаковою мірою в обох групах і тих, хто зазнав висхідної 

професійної мобільності (працівники, котрим у останні три роки вдалося 

підвищити професійний статус або підвищити професійну кваліфікацію), і 

тих, хто зазначив про власну іммобільність (професійного просування не 

відбулося), поширені переконання про невідповідність отриманої зарплатні 

рівневі кваліфікації та важкості праці. При цьому відповідальність за забез-

печення належного робочого місця іммобільні працівники частіше перекла-

дають на державу.  

У групі з висхідною професійною мобільністю також поширене, хоча 

й меншою мірою, переконання щодо відповідальності держави в особі ро-

ботодавця. Об'єднують обидві групи з різною мобільністю однакові погляди 

і установки щодо низки соціальних питань – справедлива оплата праці, ме-

дичне страхування, інші важливі питання умов праці визнаються сферою 

компетентності держави114. 

                                                           
113 Черныш М.Ф. Социальная мобильность и массовое сознание // Социологические иссле-
дования. – 1995. – № 1. – С. 134–138. 
114 Попова И.П. Профессиональная мобильность: субъективная позитивная динамика. – 290 с. 
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Найбільшим оптимізмом щодо висхідної мобільності за матеріальним 

становищем та одночасно високим рівнем готовності до підприємництва 

відрізняються молоді люди. Так, за даними аналізу розподілу відповідей, на 

запитання про характер змін власного матеріального становища за останні 

два роки спостерігається доволі помітна різниця у оцінках молоді і більш 

дорослих. Якщо 55% молодих людей зазначають, що рівень їхнього мате-

ріального добробуту покращився і лише 11% – що погіршився, то серед 

старшого покоління спостерігається прямо протилежна тенденція. Серед 

дорослих 34% респондентів зазначають, що рівень їхнього матеріального 

становища погіршився, а 22% – що покращився. Про іммобільність (матері-

альне становище залишилося незмінним) зазначають 40% опитаних зі стар-

шого покоління і 30% молоді115.  

Така ж само тенденція спостерігається і при визначенні очікуваної мо-

більності за прогнозними самооцінками змін у матеріальному становищі 

у наступному році. Більшість молодих людей очікували покращання матері-

ального становища і у подальшому, а старші покоління не є оптимістами: 

40% дорослих вважають, що їхній добробут залишиться на тому ж рівні, 

а 32% – що добробут погіршиться. Покращення очікували 21% дорослих, 

тоді як у молодіжній вибірці таких виявилося 56%. Пояснюється це очіку-

ваннями молоді від майбутнього. Молоді люді сподіваються, що незаба-

ром закінчать ВНЗ, отримають освіту, вибудують кар'єру, тож їхній мате-

ріальний рівень зростатиме116. Разом з тим значна частка молодих людей 

пов'язують свої погляди на майбутню трудову кар 'єру з підприємницькою 

діяльністю. 

За даними опитування української молоді у 2012 р. 45% 18–35-річних 

сподівалися, що у найближчі півроку їхній добробут поліпшиться (у віці від 

36 до 50 років таких було 28%, а серед старших за 51 рік – 27%), також 65% 

молоді відповіли, що мають намір найближчим часом зайнятися підприєм-

ництвом. Отже, молодь частіше за інші верстви населення зі сподіванням 

дивиться у майбутнє й розглядає підприємницьку діяльність як соціально-

економічний ліфт. Впевнені, що у майбутньому житті підприємництвом не 

займатимуть 17% молоді та 64% населення у віці від 51 року і старші. 

Рівень потенційної готовності займатися підприємницькою діяльністю 

серед молоді завжди був вищим, ніж у решти населення. За даними опиту-

                                                           
115 Лебедева Н.М. Культура как фактор общественного прогресса. – М. : ЗАО "Юстицин-
форм, 2009. – 408 с. 
116 Там само. 
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вання117, проведеного у квітні 2010 р., серед молоді у віці 15–35 років 5% 

зазначили, що вже є підприємцями, 6 підкреслили, що тяжіють до підприєм-

ництва і найближчим часом, скоріше за все, стануть підприємцями, а 41% 

зазначили про бажання відкрити власний бізнес, але цьому заважають різні 

обставини. 

Отже, загалом 52% молоді у віці 15–35 років позитивно ставляться до 

підприємництва і вже є підприємцями або бажають відкрити власний бізнес. 

З-поміж основних чинників, що заважають організувати власну справу або 

створити власне підприємство, молодь зазначила такі причини: 74% указа-

ли на відсутність первинного капіталу та недоступність кредиту; 32 – на 

складну економічну та політичну ситуацію; 29 – на високі податки; 19 – на 

бюрократичні перепони; 18 – на недостатній рівень освіти; по 7 – на нестачу 

здібностей лідера та відсутність можливостей вигідного збуту продукції; а 5% 

зазначили протидію керівників різного рівня118. 

Результати досліджень свідчать, що основні перешкоди розвитку під-

приємництва молодь вбачає в ускладненні доступу малого бізнесу до фі-

нансових ресурсів, у нестабільній, складній ситуації в країні та високому 

податковому навантаженні. 

Якщо брати в цілому економічно активне населення України, а не лише 

молодь, то у групі з ОНМ переважають такі причини, що заважають розвит-

кові підприємницької активності: 

o несприятлива економічна ситуація, нестабільність у країні; 

o недосконалість законодавства й високі податки; 

o відсутність стартового капіталу, нестача грошей.  

У групі з ОВМ спрацьовують дещо інші причини: відсутність надійного 

партнера і хороших працівників, нестача внутрішньої впевненості та висока 

конкуренція, недостатність знань і досвіду. Отже, економічно активне насе-

лення з ОНМ пов'язує перешкоди для розвитку підприємництва з економіч-

ними, фінансовими й законодавчими чинниками, а з ОВМ – вбачають ба-

р'єри у відсутності власної впевненості, знань, досвіду та нестачі найманих 

кваліфікованих працівників і надійних партнерів.  

Представники нечисельної, однак прогресивної когорти економічного 

населення з ОВМ своїми орієнтаціями та установками підтверджують існуючу 

                                                           
117 Соціологічне дослідження за темою "Демографічна складова молодіжної політики", про-
ведене у квітні 2010 р. УІСД/ЦСМ на замовлення Громадської організації "Український центр 
соціальних реформ". Усього опитано 1812 респондентів віком від 15 до 35 років. 
118 За умовами опитування респонденти могли обрати не більше трьох варіантів відповіді. 
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тенденцію зміни детермінант підприємницької діяльності – бажаність, однак 

необов'язковість стартового капіталу, зростання важливості креативного 

середовища для генерування перспективних інноваційних ідей, а також 

досвіду попередньої зайнятості/самозайнятості, спеціальної освіти та під-

приємницьких здібностей. 

Існування зв'язку між типами мобільності (висхідна/низхідна), готовністю 

населення до підприємництва та наявністю фінансових ресурсів для від-

криття і здійснення підприємницької діяльності підтверджується відповідями 

респондентів на запитання: "Які негативні прояви стану економіки України 

Ваша родина відчувала протягом 2012 року?". Респонденти з ОНМ частіше, 

ніж група з ОВМ, вказували на зростання цін і тарифів, втрату частини своїх 

заощаджень, неможливість зняти гроші з депозиту або отримати кредит / 

виплатити вже взятий кредит. 

Очікувана висхідна або низхідна мобільність впливають також на уяв-

лення людей щодо перспектив розвитку економіки в цілому (ринкова/плано-

ва економіка), на орієнтації щодо роботи на підприємствах державного/при-

ватного секторів, у тому числі в підприємницькій діяльності. Респонденти 

з ОНМ удвічі частіше, ніж представники групи з ОВМ, дотримуються думки, 

що країна краще розвивається, якщо підприємства перебувають у держав-

ній власності. А за умов існування пропозиції двох однакових видів робіт (за 

змістом праці, графіком роботи, розміром заробітної плати, соціальними 

гарантіями на державному або приватному підприємстві) вони віддають 

перевагу роботі у державному секторі (у групі з ОНМ 26% респондентів орі-

єнтуються на державне підприємство, а у групі з ОВМ – 12%). 

Виявлений також зв'язок специфіки мобільності з економічною поведін-

кою на ринку праці, настроями, очікуваннями, соціальним оптимізмом/песи-

мізмом. Так, у 2011 р. 14% респондентів з ОВМ зазначали, що, окрім основ-

ного місця роботи, мають додаткову зайнятість (серед населення з ОНМ 

таких було 11%, а ОІМ – 9%). Це свідчить про активнішу економічну пове-

дінку на ринку праці представників групи з ОВМ.  

Мають офіційно оформлені трудові стосунки з роботодавцем 69% пра-

цівників з ОІМ, 64 – з ОВМ та 58% – з ОНМ. Працюють поза межами офі-

ційних трудових відносин 13% з ОНМ, 11 – з ОВМ та 9% – з ОІМ. Тому час-

тіше вдаються до неофіційної трудової зайнятості представники групи з 

ОНМ та ОВМ, до яких належать насамперед низькодоходні та високодоход-

ні страти населення. З огляду на те, що частіше працюють поза межами 

офіційних трудових відносин працівники з ОВМ та ОНМ, вони ж частіше 
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отримують заробітну плату за виконану роботу (на основному чи додатко-

вому місці) неофіційно – у "конверті". Таких було близько 20% у групі з ОВМ 

та 18% у групі з ОНМ. 

Існують певні відмінності у зазначених трьох групах за специфікою мо-

більності й щодо соціального самопочуття, настроїв та очікувань. Відповіді 

на запитання щодо настроїв у останні дні, що передували опитуванню, за-

значили, що 80% респондентів у групі з ОВМ почувалися нормально та ма-

ли хороший настрій; у групі з ОІМ (тобто тих, хто не очікував ніяких змін) 

таких було 76, а у групі ОНМ – лише 47%. Перебували у стані напруги, 

страху, туги 53% респондентів низхідного прошарку, 24 – іммобільного та 

20% – висхідного. Отже, очікування висхідної або низхідної мобільності 

значно детермінує настрої та соціальне здоров'я населення.  

У зазначених трьох групах встановлено значні розбіжності в оцінках до-

бробуту, сучасного життя та його перспектив. 46% респондентів у групі 

з ОВМ вважають, що все не так погано і можна жити. Так само вважають 

29% респондентів з нульовою мобільністю і лише 3% – з низхідною. Приб-

лизно однаково всі три групи погоджуються з твердженням, що жити важко, 

але можна і терпіти: по 43% у групах з ОВМ та ОНМ і 53% у групі респон-

дентів з ОІМ. Однак найбільше зазначають, що терпіти тяжкий стан вже 

неможливо, респонденти з ОНМ – 54%, тоді як у групі з ОІМ таких 18% та 

у групі з ОВМ – 11%. Отримані результати свідчать про те, що представни-

ки групи з ОНМ розділяють переважно песимістичні установки, що терпіти 

вже неможливо, натомість у групі з ОВМ панують оптимістичніші оцінки – 

все не так погано і можна жити. 

Очікувана суб'єктивна мобільність населення істотно пов'язана з інфля-

ційними очікуваннями окремих груп. У прошарку з ОВМ 14% респондентів 

вважали, що у найближчі один–два місяці доходи зростатимуть швидше, 

аніж ціни. У групі з ОІМ таки оцінки давали 2% респондентів, а у групі з 

ОНМ – лише 1%. Отже, визнаючи існування швидкоплинних інфляційних 

процесів, певна частка респондентів із висхідною мобільністю вважала, що 

їхні доходи зростатимуть швидше за ціни. У цій же групі з висхідною мобі-

льністю 34% респондентів вважали, що зростання їхніх доходів відповіда-

тиме зростанню цін, хоча подібні оцінки інфляційних процесів давали лише 

22% респондентів групи з ОІМ та 4% – з ОНМ. Сумарно 48% респондентів 

із групи з висхідною мобільністю очікували, що існуюча інфляція не пере-

жене зростання їхніх доходів. Проте у групі з нульовою мобільністю 76% 

вважали, що доходи зростатимуть повільніше за ціни, а у групі з ОНМ – такі 
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оцінки давали 95% респондентів, що свідчило про негативний вплив на ма-

теріальний стан родин. 

Аналіз змін у соціально-економічній ситуації впродовж останніх 2–3 мі-

сяців перед відповідним опитуванням у межах власного населеного пункту, 

області та країни у цілому засвідчив збільшення негативних оцінок. Так, у 

групі з ОНМ опитувані зазначили, що ситуація погіршилась на рівні країни – 

76%, на рівні області – 67 та на рівні населеного пункту – 62%. У групі з ОІМ 

таки оцінки дали 41%, 28 та 26% респондентів, відповідно. Найбільш опти-

містично налаштований прошарок з ОВМ, але й у ньому 36% зазначили, що 

ситуація погіршилась на рівні країни, 23 – на рівні області та 22% – на рівні 

населеного пункту.  

Зазначені вже моделі поведінки на ринку праці, ставлення до підприєм-

ництва, настрої, очікування впливають на загальну оцінку населенням перс-

пектив розвитку економіки країни у найближчі місяці. Вважають, що суттєвих 

змін не відбудеться: кожний другий респондент із висхідною мобільністю, 

кожний третій з нульовою (або іммобільністю) та кожний четвертий з низхід-

ною мобільністю. Очікують, що зміни будуть добрими, лише респонденти 

з висхідною мобільністю (25%). Найбільша кількість негативних оцінок щодо 

перспектив розвитку економіки та очікування погіршення ситуації в економі-

ці належать респондентам з очікуваною низхідною мобільністю (73%), тоді 

як серед осіб з нульовою мобільністю – 31, а у групі з висхідною – 24%. 

За підсумками проведеного аналізу зв'язку розшарування працюючих 

за доходами, процесів мобільності населення за матеріальним станови-

щем з його ставленням і готовністю до підприємництва можна зробити 

такі висновки. 

1. Соціологічний моніторинг українського соціуму фіксує стабільне схва-

льне ставлення населення до розвитку приватного підприємництва (бізне-

су) в Україні на рівні 50,9% у 2005 р. та 50,7% у 2012 р. У суспільстві посту-

пово збільшується кількість бажаючих відкрити власну справу, займатися 

підприємництвом з 41,3% у 2004 р. до 45,4% у 2012 р. Проте бажаючих від-

крити власний бізнес в офіційно встановленому порядку як у 2005 р., так і в 

2012 р. виявилося лише 27%. На орієнтації щодо підприємницької діяльно-

сті суттєво впливає нерівність за матеріальним становищем, значне розша-

рування за доходами. Потенційна готовність створити власне підприємство, 

відкрити свою справу серед бідних прошарків у 5 разів нижча за групу з 

матеріальним становищем, вищим за середнє, та у 4 рази – з середнім рів-

нем добробуту. На пасивну поведінку спрацьовують і такі чинники, як низь-
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кий рівень знань, навичок, відсутність певного досвіду, соціального та фі-

нансового капіталу. 

2. Найменш доходними групами виявилися працівники промисловості, 

сільського господарства та службовці. Саме ці дві категорії працюючих не 

лише низько оцінюють власний матеріальний стан, а й переважно очікують 

на низхідну мобільність у майбутньому і вважають, що у найближчі півроку 

їхній добробут зменшиться.  

3. Прошарок населення з середнім рівнем матеріального становища 

вказує на те, що потребує поглиблення знань та набуття навичок у сфері 

підприємництва. Це означає, що зазначена цільова група (за ознакою ма-

теріального стану) як основа формування середнього класу орієнтована на 

підвищення рівня знань, навичок, компетенцій в сфері підприємництва як 

засобу поліпшення конкурентоспроможності на ринку праці.  

4. За проведеним аналізом взаємодії суб'єктивної мобільності за мате-

ріальним становищем та рівнем готовності населення до підприємництва 

встановлено, що група з очікуваною висхідною мобільністю майже у 4 рази 

частіше за групу з низхідною зазначає, що має намір найближчим часом 

зайнятися підприємництвом. Отже, очікувана низхідна мобільність знижує 

рівень готовності населення до підприємництва. У групі з низхідною мобіль-

ністю більше тих, хто не підтримує розвиток підприємництва, вони голов-

ним чином орієнтовані на допомогу держави та її значно активніше втру-

чання в економічну діяльність. 

5. Найбільший оптимізм щодо висхідної мобільності за матеріальним 

становищем та одночасно високим рівнем готовності до підприємництва 

виявляють молоді люди. Молодь частіше за інші верстви населення ди-

виться у майбутнє з надією й розглядає підприємницьку діяльність як соці-

ально-економічний ліфт. 

6. Очікувані висхідна або низхідна мобільність впливають на свідомість 

та уявлення людей стосовно перспектив розвитку економіки в цілому (рин-

кова/планова економіка), на орієнтації щодо роботи на підприємствах дер-

жавного/приватного секторів, у тому числі підприємницької діяльності. Рес-

понденти з низхідною мобільністю за матеріальним становищем удвічі 

частіше за групу з висхідною дотримуються думки, що країна краще розви-

вається, якщо підприємства в основному перебувають у державній власності. 

Найбільша кількість негативних оцінок щодо перспектив розвитку економіки 

та очікування погіршення ситуації в економіці належать респондентам з 

очікуваною низхідною мобільністю. 
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3.4. Перспективні вектори формування  

сприятливих для соціально-економічного зростання 

соціально-професійних факторів у сфері праці  

в контексті соціальної мобільності 

Загальновідомо, що один із основних факторів соціально-економічного 

зростання держав у ХХІ ст. – конкурентоспроможність на світовому ринку 

праці – значною мірою визначається економічною поведінкою населення 

щодо внутрішніх ринків власної країни. Передовсім це стосується ринку 

праці, на якому для переважної більшості населення головним джерелом 

доходів слугує економічна активність і трудова економічна поведінка. Тру-

дова мобільність як стратегія поведінки економічно активного населення 

залежить від можливостей реалізації трудового потенціалу країни, тобто 

наявності адекватних щодо матеріальної винагороди і перспектив соціаль-

но-професійного зростання робочих місць. 

На першому етапі економічних перетворень впровадження ринкових 

форм залучення, розподілу, вивільнення і перерозподілу робочої сили від-

бувалося за недостатньої керованості державою соціальних процесів у 

сфері праці. Реформування економічної сфери в країні було спрямовано на 

розвиток інституту приватної власності, становлення підприємництва і за-

хист інтересів нових власників капіталів. У більшості випадків це відбувало-

ся в умовах суттєвого скорочення витрат підприємств на оплату праці, по-

гіршення умов праці робітників, підсилення дискримінаційних практик із 

витіснення груп зайнятих, котрі потребували додаткової соціальної підтрим-

ки. Зміни в професійній структурі у 1990-ті роки відображалися на характері 

професійної мобільності, особливостями якого були низхідні рухи від про-

фесій, що вимагали більшого інтелекту і професіоналізму до професій 

більш низького рівня кваліфікації. Інститути мобільності, що були покликані 

вирівнювати шанси різних соціальних груп, не спрацьовували належним 

чином, а навпаки, перетворювалися на інститути диференціації, що поси-

лювали соціальні відмінності. 

І на сучасному етапі трансформаційних змін в економіці України ринок 

праці залишається незрілим і малоефективним. Він характеризується таки-

ми ознаками, як перевищення пропозиції робочої сили над попитом, низька 

ціна робочої сили, надмірне розширення неформального та тіньового сек-

тора, зниження зайнятості у сфері суспільного виробництва, регіональні 
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диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі, низька професійна 

і територіальна мобільність трудових ресурсів.  

Розвиток ринкової економіки та інституціоналізація соціально-трудових 

відносин призвели до зниження ролі держави як регулятора зайнятості, 

виникнення нових соціальних груп у суспільстві – роботодавців і найманих 

працівників, формування ринкових трудових практик і стратегій працівників. 

Унаслідок переходу України до ринкових принципів організації економіки 

відбулася відмова від централізованої системи розміщення трудових ресур-

сів. Вибір місця роботи на сьогодні переважно обумовлений особистими 

потребами і можливостями працівника. Такі трансформації передбачають 

відмову від патерналістських сподівань, визначеність індивідуальних стра-

тегій та моделей поведінки на ринку праці, у тому числі шляхом активізації 

самозайнятості та підприємництва. 

Проте міжнародний досвід соціально-економічної політики зростання 

показує, що перетворення України на конкурентоспроможну державу потре-

бує цілеспрямованої і чітко визначеної на достатні терміни державної полі-

тики у сфері зайнятості задля створення конкурентного ринку праці. Поряд 

із тим мають формуватися ринкові трудові ціннісні орієнтації економічно 

активного населення, що обумовлені необхідністю формування нового типу 

особистості, яка є орієнтованою на індивідуалізм, пріоритет приватного ін-

тересу, розрахунок на власні зусилля та кар'єрні амбіції. 

За даними власних емпіричних досліджень (моніторинг УІСД/ЦСМ), про-

тягом останніх 10 років позначилися певні тенденції змін у структурі цінніс-

них орієнтацій працездатного населення щодо трудової діяльності, її мо-

тивації, життєвих стратегій адаптації у взаємозв 'язку з соціокультурними 

детермінантами ставлення до праці та особливостями включення людей 

у трудову діяльність. Вони характеризуються тим, що: а) значна частина 

населення орієнтується не стільки на цінності змістовної, високопродуктив-

ної праці з вагомим компонентом самореалізації, скільки задовольняється 

низькооплачуваним, але гарантованим робочим місцем; б) водночас інша 

частина населення, серед якої спостерігається зростання ініціативного типу 

трудової мотивації, не може реалізувати його достатньою мірою через істо-

тні вади умов праці на пропонованих ринком робочих місцях; в) загострю-

ється дефіцит кваліфікованих кадрів, разом з тим його ліквідації не сприяє 

домінування серед населення думки, що заробити на гідне життя чесним 

шляхом і високопродуктивною працею в Україні неможливо; г) очікувана 

низхідна мобільність за матеріальним становищем знижує рівень готовності 
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населення до підприємництва; д) молодь частіше за інші верстви населен-

ня з надією дивиться у майбутнє (очікує на висхідну мобільність) й розгля-

дає підприємницьку діяльність як соціально-економічний ліфт. 

Визначення специфічних залежностей між соціально-демографічними 

характеристиками працівників та цінностями, мотивацією, доходами і мобіль-

ністю, а також ряд соціокультурних домінант у свідомості людей актуалізує 

диференційований підхід до управління зайнятістю різних груп населення 

(молодь; жінки (у тому числі ті, що перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною); люди передпенсійного та пенсійного віку; особи з обмеженими 

можливостями; військовослужбовці, звільнені у запас; сільські жителі тощо). 

Це викликано тим, що у зазначених групах є різними їхні соціальні ознаки, 

потреби, мотивація, ціннісні орієнтації та установки, розмір та джерела до-

ходів, рівень освіти, кваліфікації та отримана спеціальність, досвід роботи. 

Подібний підхід, орієнтований на потреби конкретних цільових груп, дозво-

ляє визначити основні напрями регулювання зайнятості населення та пев-

ною мірою реалізувати очікування працюючих, підвищити ефективність ви-

користання їхнього людського і трудового потенціалу119. Чіткі уявлення про 

соціальні механізми включення різних категорій населення у ринок праці та 

особливості процесів мобільності можуть дозволити державним органам 

управління здійснити ефективне балансування пасивних і активних заходів 

соціальної політики по відношенню до різних соціальних груп в умовах ста-

новлення ринкових відносин.  

Основою державної політики у сфері зайнятості та ринку праці мають 

стати висококваліфіковані робочі місця і гідна праця. Важливою складовою 

гідної праці є заробітна плата – саме висока оплата праці визнається одні-

єю з основних причин динамічного розвитку потужних національних еконо-

мік (природно, за умови дотримання оптимальних пропорцій між динамікою 

доходів і продуктивності праці). Цьому сприяє диференціація в оплаті праці 

на користь стимулювання висококваліфікованих працівників, що веде до 

кількісних та якісних змін у професійно-кваліфікаційному складі робочої 

сили та оптимізації освітньо-професійної структури суспільства відповідно 

до сучасних вимог конкурентоспроможності120. 

                                                           
119 Удальцова М.В. Четыре среза занятости: ценности, мотивация, доходы, мобильность. – 
С. 43–51. 
120 На ринку праці України домінують позитивні тенденції [Електронний ресурс] / Міністерст-
во праці та соціальної політики України. – Доступний з : <http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/ 
publish/printable_article?art_id=55905>. 
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Додатковим стимулом підвищення якісних характеристик вітчизняного 

ринку праці є зростання продуктивності та інноваційності в сегменті само-

зайнятості, особливо у наймасовішому секторі підприємництва – малих 

і середніх підприємствах (найбільш гнучких та мобільних, із більшими мож-

ливостями адаптації до змін кон'юнктури ринків та потреб споживачів, із 

низькими вхідними бар'єрами). Однак сучасні тенденції розвитку вітчизня-

ного малого та середнього підприємництва – невисокий рівень кваліфікації 

працюючих; відсутність спеціальних знань у сфері бізнес-освіти; неефекти-

вний менеджмент; концентрація підприємств у видах економічної діяльності 

(оптова та роздрібна торгівля), які не мають безпосереднього відношення 

до технічних та технологічних інновацій і мало пов'язані із соціальними ін-

новаціями; значна регіональна диференціація; прийнятність та поширеність 

неформальних практик ведення бізнесу – стають обмежуючими чинниками 

якісного поліпшення ринку праці, активізації самозайнятості та підприємни-

цтва, а також суттєво гальмують можливість висхідної соціальної та профе-

сійної мобільності. 

Формування цілісної соціально-економічної політики (у комплексі вона 

включає у себе, зокрема, політику у сфері зайнятості, податкову політику, 

політику соціального забезпечення тощо) неможливо будувати без знання 

особливостей розшарування населення за матеріальним становищем, уяв-

лень про розподіл доходів, наявну структуру зайнятості та специфіку про-

цесів мобільності, а також ціннісних орієнтацій, очікувань і настроїв різних 

груп населення121. 

Рівень добробуту найманих працівників впливає на формування соці-

альної бази середнього класу. Соціальний ефект економічних перетво-

рень вимірюється тим, чи має основна частина працюючих можливість 

забезпечити власною працею собі і своїм родинам гідний рівень життя. 

Без розширення соціального прошарку середньозабезпечених громадян 

неможливе підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, 

інтелектуального та адаптаційного потенціалу суспільства, необхідних 

для модернізації економіки. Подальші економічні перетворення вимага-

ють обов'язкового становлення нової за змістом та структурою зайнятості, 

що сприятиме висхідній професійній і соціальній мобільності економічно 

активного населення країни.  

Практична значущість результатів дослідження процесів мобільності 

полягає у тому, що у перспективі отримані дані можуть бути використані 

                                                           
121 Анурин В.Ф. Экономическая стратификация: аттитюды и стереотипы сознания. – С. 104–115. 
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при розробленні програм структурних перетворень; прогнозуванні соціаль-

но-економічного розвитку країни і окремих регіонів; формуванні нових 

освітніх стандартів професійного навчання та навчання впродовж життя. 

Зазначається, що лише у цьому випадку державні органи, що покликані 

вирішувати соціальні проблеми і питання праці, знайдуть інструменти для 

ефективнішого впливу на відносини зайнятості на різних рівнях економіч-

ної системи122.  

Перспективні вектори формування сприятливих для соціально-економіч-

ного зростання соціально-професійних факторів у сфері праці, насамперед, 

стосуються таких важливих питань, як:  

– формування ефективної системи прогнозування і моніторингу 

кадрової потреби у робочий силі країни і окремих регіонів; 

– активізація політики держави щодо сприяння ефективній зайня-

тості населення шляхом створення прийнятних для працівників ро-

бочих місць на підприємствах, в установах і організаціях незалежно 

від форм власності та організаційно-правових форм господарюван-

ня. Політика держави на ринку праці має бути переорієнтована з ре-

алізації заходів зі стримування процесів вивільнення (боротьба з 

безробіттям) на розроблення механізмів формування зайнятості з 

високою продуктивністю праці та гідною заробітною платою, що 

сприятиме висхідній мобільності працівників; 

– стимулювання створення робочих місць з інноваційним харак-

тером праці, належними умовами та достатньою для забезпечення 

високого рівня індивідуальних доходів оплатою праці; 

– зниження податкового навантаження на заробітну плату, опти-

мізація адміністрування податків для легалізації ринку праці; 

– стимулювання і підтримка економічної активності населення, 

розвиток трудової мобільності, підвищення якості робочої сили, оп-

тимізація структури її використання; 

– сприяння підвищенню продуктивності праці шляхом збільшен-

ня ролі таких факторів інноваційного розвитку, як освіта, компетен-

ція, рівень кваліфікації, мотивація, здібності працівників, що сприя-

тиме висхідним переміщенням працівників за рівнем матеріального 

становища. 

                                                           
122 Подсумков М.А. Структурные преобразования в экономике и мобильность рабочей силы 
[Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.dissercat.com/content/strukturnye-preobrazo-
vaniya-v-ekonomike-i-mobilnost-rabochei-sily>. 
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Не менш важливим питанням для висхідної соціально-економічної мо-

більності населення є розвиток підприємництва в Україні. Перехід до рин-

кової економіки потребує радикальних перетворень структури виробництва, 

що спрямовані насамперед на подолання монополізму та розвиток конку-

ренції. Як свідчить світовий досвід, вирішення зазначеного завдання не-

можливе без розвитку підприємництва в усіх його видах і формах, зокрема 

малого бізнесу. 

За сучасних умов розвиток підприємництва в Україні значною мірою 

стримується інституційними чинниками, регуляторною політикою, макроеко-

номічними умовами та несприятливим бізнес-кліматом. Однак тривала нев-

регульованість фінансово-економічних, правових та інших чинників розвитку 

підприємництва негативно впливає на масові та особисті орієнтації та уста-

новки, готовність до підприємницької діяльності, легітимізацію неформально-

сті. І хоча рівень активності населення, його готовність до підприємницької 

діяльності, зміни мотивації випереджають процеси трансформації інституцій 

державного впливу на розвиток підприємництва, проте вітчизняний рівень 

економічної активності в сегменті самозайнятості та підприємництва суттєво 

нижчий від показників країн із розвиненою ринковою економікою. 

Визначені у підрозділі 3.3 процеси суб'єктивної мобільності за матері-

альним становищем, особливості адаптації до життя та сприйняття насе-

ленням поглиблення майнового розшарування, ставлення населення до 

підприємництва вимагають рішучих змін у соціально-економічній політиці. 

Формування сприятливого інституційного середовища для розвитку під-

приємництва, утвердження інноваційної моделі економічного зростання, 

забезпечення гідного рівня життя, сприяння становленню середнього класу 

в Україні потребують не лише вдосконалення нормативно-правової бази у 

сфері підприємницької діяльності та забезпечення розвитку інститутів спів-

праці влади, бізнесу та громадянського суспільства. За умов неузгодженос-

ті дій політичних сил, низького ступеня довіри громадян до влади та підпри-

ємницького середовища, низького рівня співпраці державного виконавчого 

апарату з бізнесом і громадськими організаціями погіршуються виробничо-

економічні показники та значення підприємництва в економіці країни, а та-

кож трансформуються ціннісно-мотиваційний апарат і знижується готов-

ність населення до підприємництва та можливість залучення більшої кіль-

кості населення до активної самозайнятості. 

Потребують подальшого удосконалення питання дерегулювання підпри-

ємницької діяльності та сприяння покращенню умов для розвитку малого та 
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середнього підприємництва. Це стосується насамперед зменшення витрат 

суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання норм і положень 

регуляторних актів, ліквідації необґрунтованих бар'єрів для розвитку малого 

і середнього підприємництва. Створення сприятливого інвестиційного клімату 

для ефективної діяльності малих і середніх підприємств в країні полягає 

у покращенні доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до фі-

нансово-кредитних, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів.  

Розвиток інститутів співпраці влади, бізнесу та громадянського суспіль-

ства неможливий без громадської експертизи підготовлених проектів регу-

ляторних актів, їхнього оприлюднення та громадського обговорення щодо 

можливих ризиків, наслідків і впливів на суб'єкти малого підприємництва. 

Необхідна активізація створення та оптимізації функціонування діючих 

професійних асоціацій і союзів підприємців малого і середнього бізнесу як 

виразників соціально-групових інтересів (прозорого характеру відносин 

власності та формалізації права власності; боротьби з корупцією у сфері 

регуляції економічної діяльності та створення сприятливого інвестиційного 

клімату; зменшення податкового навантаження на бізнес та покращення 

системи соціального забезпечення)123.  

Нагальним стає питання створення системи моніторингу реалізації дер-

жавних, регіональних та галузевих програм підтримки підприємництва та 

моніторингу умов ведення бізнесу (включаючи умови входження у підпри-

ємницьку діяльність та виходу з неї). 

Прийняті на державному рівні заходи з державної підтримки підприєм-

ницької діяльності носили здебільшого нормативний характер і не були 

достатньою мірою підкріпленими ресурсним забезпеченням. Тому вони 

суттєво не поліпшили ситуацію, не виконуються положення, передбачені 

Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва, від-

сутня середньострокова стратегія розвитку малих та середніх підприємств, 

яка б визначала пріоритетні напрями державної підтримки; нерезультатив-

ними виявилися регіональні програми підтримки малого бізнесу. Потребує 

активізації участь громадськості в прийнятті управлінських рішень стосовно 

покращення бізнес-середовища. Цілеспрямованої державної політики по-

требує розвиток державно-приватного партнерства в Україні. 

                                                           
123 Лавріненко Н. Професійні асоціації підприємців малого і середнього бізнесу як інструмент 
захисту класових інтересів // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін: соціо-
логічний моніторинг / за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 
2012. – 660 с. – С. 260–271. 
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Потреба посилення людського потенціалу визначає ще один, можливо, 

ключовий для соціально-економічного зростання країни, напрям активізації 

державної політики, який доцільно розуміти не лише конкретно щодо спри-

яння ефективній зайнятості населення та його професійної мобільності, а й 

ширше – щодо сприяння формуванню доцільної з погляду потреб держави 

економічної поведінки жителів України. 

У цьому контексті потребує кардинальних змін система професійної 

освіти і професійного навчання. Держава як гарант якості освітніх послуг 

має відновити систему професійної освіти в країні. Основна мета осучасне-

ної професійної освіти – підготовка кваліфікованого спеціаліста відповідно-

го рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, який вільно 

володіє своєю професією і орієнтується у суміжних сферах діяльності, 

здатного до ефективної роботи на рівні європейських стандартів і готового 

до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільнос-

ті. У системі професійної освіти випереджаючий розвиток мають отримати 

початкова і середня професійна освіта, у зв'язку з тим, що на сучасному 

етапі розвитку економіки суттєво зростає потреба виробничої сфери у ви-

сококваліфікованих працівниках і спеціалістах середньої ланки. 

Як головний чинник оновлення професійної освіти мають виступати 

запити розвитку економіки та соціальної сфери, науки, техніки, технологій. 

У країні треба створити систему постійного моніторингу поточних і перспек-

тивних потреб ринку праці у кадрах різної кваліфікації, у тому числі з ураху-

ванням міжнародних тенденцій та можливих наслідків реалізації процесів 

інтеграції України у Європейський Союз. 

Необхідними умовами досягнення високоякісної професійної освіти є: 

 прогнозування потреб ринку праці, створення мережі професій-

них освітніх закладів, наближення професійної освіти до потреб терито-

рій і регіональних ринків праці; 

 удосконалення механізму формування і реалізації державного за-

мовлення на підготовку фахівців; 

 усунення диспропорцій та надлишкового дублювання у підготовці 

кадрів; 

 створення багатоступеневої системи підготовки кадрів, побу-

дова моделей інтеграції початкової та середньої, середньої та вищої 

професійної освіти, забезпечення наступності різних рівнів професійної 

освіти; 
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 налагодження взаємодії роботодавців і закладів професійної 

освіти шляхом узгодження навчальних планів і програм навчання та 

більш активного залучення роботодавців до створення навчально-

виробничих комплексів; 

 інформатизація професійної освіти та оптимізація методів на-

вчання. 

Професійна мобільність через удосконалення системи освіти має бути 

спрямована на набуття соціально-комунікативних, освітніх, ціннісно-сенсо-

життєвих і загальнокультурних компетенцій. Спираючись на соціологічний 

підхід та розглядаючи професійну мобільність як процес руху індивідів між 

групами професійної структури суспільства, необхідно зазначити ту обста-

вину, що соціальні суб'єкти або повністю, або частково змінюють свій про-

фесійний статус. Професійний статус індивіда являє собою певний стан 

людини у професійній структурі соціуму. Сформувати в адаптаційному ос-

вітньому середовищі студентів (або у процесі навчання працівника впро-

довж життя) соціальну компетентність та допомогти людині в успішній адап-

тації до майбутніх змін у соціальному і професійному статусі можливо за 

умов обов'язкового включення в освітній процес інформаційних, комуніка-

тивних і організаційних компонентів. У зв'язку з цим доцільно виділити ос-

новні завдання вищої професійної освіти в умовах її глобалізації та модер-

нізації. По-перше, система освіти покликана готувати спеціалістів, здатних 

легко навчатися, швидко пристосовуватися до умов і змісту трудової діяль-

ності, що постійно вдосконалюються, які зацікавлені у неперервному на-

вчанні та набутті компетенцій. По-друге, освіта має сформувати у май-

бутнього спеціаліста або у процесі професійного просування працівника 

такі особистісні якості і здатності, котрі дозволили б людині самостійно орі-

єнтуватися у професійному просторі та вибудовувати вектор свого кар'єр-

ного зростання і соціального ліфта. 

Компетентнісний підхід в освіті охоплює поряд зі знаннями і навич-

ками такі категорії, як здатність, готовність до пізнання, соціальні навички. 

З використанням компетентнісного підходу виникає можливість побуду-

вати цілісний процес становлення професійної мобільності спеціаліста 

через розвиток необхідних компетенцій, креативність мислення, швид-

кість прийняття рішень, стійкість до фрустрації зовнішнього і внутріш-

нього середовища.  

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів мають 

вирішальне значення у формуванні оновленого, готового до сучасних ви-
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кликів ринку праці робітника, спроможного продуктивно працювати та 

створювати інновації. Якісні зміни та чисельне зростання таких кваліфіко-

ваних працівників трансформують вітчизняний ринок праці і вже не просто 

трудові ресурси, а потужний людський капітал буде значною конкурент-

ною перевагою.  

Реформування підготовки кадрів для різних секторів економіки та під-

приємств різних форм власності (у тому числі підприємницької діяльності) 

має бути комплексним та охоплювати початковий рівень навчання, підго-

товку у вищих начальних закладах, впровадження спеціальної освіти 

після закінчення ВНЗ (перепідготовки / підвищення кваліфікації / бізнес-

тренінгів) тощо. 

Система освіти має стати функціональним механізмом реалізації дер-

жавної політики управління не лише трудовими ресурсами, а людським 

капіталом. Необхідність поширення в суспільстві підприємницької ініціатив-

ності, утвердження ринкових моделей поведінки на ринку праці, активного 

сприйняття самозайнятості як джерела висхідної мобільності, підвищення 

матеріального статусу та достойної альтернативи роботі за наймом потре-

бує створення необхідних умов і державними інституціями, і професійними 

організаціями, і бізнесом. Окрім інноваційних освітніх технологій, у системі 

додаткової професійної освіти управлінців усіх рівнів (насамперед держав-

них службовців) важливе впровадження освітніх програм124 для підприєм-

ців, що в зарубіжних країнах перетворилося на важливий фактор приско-

рення економічного зростання. 

Таким чином розвиток підприємництва виходить за свої межі як одного 

з видів самозайнятості і означає важливість для нинішнього українського 

соціуму трансформації моделей поведінки на ринку праці, утвердження 

ринкових цінностей та установок, активізації трудової діяльності, утвер-

дження цінності бізнесу як грамотно вибудуваної системи взаємовідносин, 

що має соціально значиму місію та приносить прибуток. 

                                                           
124 До освітніх програм, ініційованих Європейською Комісією, включені такі положення: впро-
вадження дисципліни "підприємництво" у навчальні плани освітніх закладів всіх рівнів; муль-
тидисциплінарна освіта (студенти технічних спеціальностей вивчають підприємництво з 
метою активізації впровадження своїх розробок у життя); стимулювання внутрішньогалузе-
вих ініціатив з метою розширення підприємницьких знань; стимулювання підприємництва в 
університетах; впровадження фінансових ініціатив (податкові канікули для компаній, які 
підтримують своїх працівників у створенні власних фірм); стимулювання студентів і випуск-
ників до роботи в МСП у вільний від навчання час; розроблення державного інструментарію 
щодо заохочення МСП брати на роботу студентів і випускників. 



Розділ 3. Економічна поведінка та мобільність населення за матеріальним становищем 

117 

Постає нагальне питання розроблення відповідних сучасному і прогно-

зованому стану ринку праці способів регулювання зайнятості і трудової мо-

більності, що позитивно вплине на стан людських ресурсів. Зокрема, на 

мікрорівні, а саме в організації, установі, у трудовому колективі при узго-

дженні інтересів роботодавця і працівника у трудовій мобільності необхідно 

впливати методами психології на трудову поведінку людей. На макрорівні, 

за допомогою засобів масової інформації можливо впливати на свідомість 

населення з метою регулювання потенційної мобільності шляхом активіза-

ції культурних і психологічних факторів трудової мобільності. 

Соціально-трудові відносини в Україні мають у перспективі набути таких 

"ринкових" ознак, як економічна свобода і мобільність суб'єктів на ринку 

праці; розвиток прогресивного інституту найму; оформлення трудових від-

носин на основі індивідуальних договорів; розвиток механізмів конкуренції; 

індивідуалістичний характер трудової мотивації; достатньо розвинена ін-

фраструктура ринку праці. 

Актуальною проблемою, що потребує подальших наукових розвідок 

і ґрунтовних соціально-економічних рішень, залишається становище ім-

мобільної частини працюючого населення, котра є досить великою (за 

даними дослідження в Україні у 2012 р. – 65% респондентів). Для того, 

щоб її розворушити та активізувати потрібні нові орієнтири у розвитку 

людського потенціалу країни, нові регулятори, котрі значною мірою мають 

бути спрямовані на матеріальні стимули і вирівнювання шансів та можли-

востей професійного просування. Правильно працюючий соціальний ліфт 

є неодмінною умовою функціонування збалансованого ринку праці. Тільки 

такий ринок здатний швидко реагувати на зміни кадрової кон'юнктури 

і лише тоді економіка має змогу отримувати саме тих спеціалістів, котрі 

найбільше затребувані на поточний момент і будуть затребувані у перс-

пективі. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

НА ОСВІТНЮ МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

4.1. Тенденції освітньої мобільності  

трансформаційного часу:  

проблемне поле дослідження 

Сучасна соціологія розглядає освіту як один з основних каналів соці-

альної мобільності, що є впливовим чинником диференціації суспільства 

за соціальними прошарками і статусними позиціями125. Ненормоване 

функціонування цього каналу призводить до звуження можливостей 

просування в соціальній ієрархії завдяки особистим зусиллям і здіб -

ностям.  

Проблемне поле цього дослідження пов'язане з тим, що в українській 

освіті під впливом соціально-економічних перетворень трансформаційного 

періоду створилася низка нових тенденцій (позитивних і негативних) з по-

гляду впливу освітньої мобільності на розвиток країни. Серед найбільш 

значущих позитивних можна виділити:  

а) в аспекті вертикальної освітньої мобільності – зростання популяр-

ності вищої освіти (лише упродовж 1991–2006 рр. кількість студентів ВНЗ 

збільшилася в 2,5 раза126; за даними Держстату в 2011–2012 н/р. у ВНЗ 

уже навчалися 2311,6 тис. студентів127) та розвиток онлайн-освіти ("освіти 

майбутнього", основу якої на початок 2013 р. становили вже 240 навчаль-

них інтернет-курсів від 33 кращих ВНЗ світу), яка дозволяє за умов знання 

англійської та наявності швидкісного інтернет-доступу отримувати якісну 

                                                           
125 Астахова Е.В. Высшее образование как фактор социальной мобильности в современном 
обществе // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : 
зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна. – Х., 2001. – С. 404–409. 
126 Барашев Р. Хоть и абсурдно, но по-болонски // 2000. – 2006. – 21–27 апр. – 
№ 16 (315).  
127 В Україні в 2011–2012 навчальному році кількість ВНЗ III–IV рівнів акредитації зменшила-

ся на 4 установи – до 345 [Електронний ресурс] // РБК-Украина.  23.04.2012. – Доступний з : 
<http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/v-ukraine-v-2011-2012-uchebnom-godu-kolichestvo-vuz-iii-
iv-urovney-23042012154400>. 
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освіту й відповідну атестацію будь-кому, хто позбавлений традиційних мож-

ливостей через соціально-економічні та/або територіально-поселенські 

обмеження мобільності128; 

б) в аспекті горизонтальної освітньої мобільності (фізичного пересуван-

ня поза місцем проживання з метою отримання освіти) – істотне розширен-

ня можливостей вибору варіантів навчання (дислокація закладу в Україні та 

за кордоном, форми його власності, рівня акредитації, місця в рейтингу та 

вартості освітніх послуг).  

Водночас частина новостворених тенденцій, впливаючи на процеси 

освітньої мобільності, не сприяють соціально-економічному розвиткові. 

Це, передовсім, тенденція погіршення якості загальнодоступної (найбільш 

місткої) частини української системи освіти. Причини цього та імовірні 

наслідки для країни протягом останніх років постійно перебувають у центрі 

публічної дискусії, з цієї тематики неодноразово висловлювалися ряд 

відомих вітчизняних фахівців (Л.Гриневич129, М.Згуровський130, С.Квіт131, 

І.Лікарчук132, С.Ніколаєнко133 та інші). Експерти відзначають незбалансо-

ваність вітчизняної мережі ВНЗ, високу освітню корупцію, інфляцію освіт-

ніх стандартів, низькі престиж та оплату праці педагогів, суттєву ізольова-

ність більшості ВНЗ від міжнародної інтелектуальної спільноти, відрив 

викладання від сучасної науки тощо134.  

До перешкод спрямування освітньої мобільності на користь національ-

ному розвиткові також відносять недостатню привабливість вітчизняної 

вищої освіти для молоді, частина якої, від'їжджаючи на навчання за кордон, 

                                                           
128 Корреспондент: Внеклассная работа. Онлайн-образование бросает вызов академичес-
кому [Електронний ресурс]. – 06.02.2013. – Доступний з : <http://korrespondent.net/business/ 
career/1494181-korrespondent-vneklassnaya-rabota-onlajn-obrazovanie-brosaet-vyzov-akade-
micheskomu>. 
129 Онищенко О. "Покращення" закончилось, так и не начавшись // Зеркало недели. Украина. 
– 2012. – 27 дек. – № 49.  
130 Згуровский М. Дипломированное псевдообразование // Зеркало недели. – 2006. – 
18 фев. – № 6 (585). 
131 Кириченко І. Битва за професіоналізм // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – 
№ 33(81).  
132 Ликарчук И. Липовый привкус медального золота // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 
№ 22 (70). – 16 июня.  
133 Николаенко С. Пять шагов навстречу образованию // Зеркало недели. Украина. – 2013. – 
№ 6(103). – 16 февр.  
134 Богачевська І.В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні 
: аналітична записка [Електронний ресурс] / НІСД при Президентові України. – Доступний з : 
<http://www.niss.gov.ua/articles/895/>. 
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залишається там жити і працювати (цьому сприяє освітня політика низки 

західних країн135). 

Існує проблема обмеження доступу до вищої освіти – майже половина 

українців погоджуються з тим, що ліпші шанси отримати вищу освіту мають 

винятково учні кращих шкіл; лише менше 30% погоджуються, що вступити 

до ВНЗ мають однакові шанси всі люди, незалежно від їхньої статі, етнічно-

го або соціального походження136). Дослідники ІС НАНУ стверджують, що 

відбулося "…поглиблення освітньої нерівності серед вихідців з різного соці-

ального середовища та різних поколінь. …Спостерігається поступове упо-

вільнення обмінної (циркулюючої) освітньої мобільності між вихідцями із 

різних соціальних прошарків, що в перспективі може мати негативні наслід-

ки для суспільства, перетворення освітньої, а через неї і соціальної нерів-

ності на спадкову"137; зростання кількості ВНЗ за часи незалежності "…не 

призвело до вирівнювання освітніх шансів вихідців із сімей різного статусу, 

тобто нові можливості, що відкрилися, нерівномірно розподілилися поміж 

вихідцями з різних класів"138. 

Відзначається невідповідність знань (особливо у фундаментальних при-

родничих й технічних областях139), сучасним вимогам економіки знань; від-

сутність "…довгострокової національної стратегії розвитку інформаційного 

суспільства, яка стосувалася б усіх сфер діяльності й пов'язувала їх між со-

бою (електронні уряд, …бізнес, …освіта)"140; зміна пріоритетів щодо ціннісної 

                                                           
135 Наприклад, у Німеччині іноземці, які витримали тест на знання німецької мови, можуть 
безкоштовно користуватися підготовчими курсами для вступу до ВНЗ, а після успішного 
закінчення – отримати посвідчення на проживання в ЄС (Образование в Европе. Высшее 
образование в Германии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.evropa.org.ua/ 
edu/15.htm>); у Франції іноземці, які витримали іспит з французької, вступають до універси-
тету на підставі атестату середньої школи і можуть офіційно працювати вже під час навчан-

ня  так стимулюється не тільки міжнародна освітня мобільність, що корисно для економіки 
країни перебування, а й сприяє припливу кваліфікованої робочої сили з числа здібних інозем-
ців, які отримали шкільну освіту коштом своїх країн. 
136 Дані інституту Горшеніна 2012 р. [Електронний ресурс].– Доступний з : <http://institute. 
gorshenin.ua/researches/108_molodezh_ukraini.html>. 
137 Оксамитна С.M. Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт насе-
лення сучасної України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ 
Gum/NaUKMA/.../09_oksamytna_s.pdf>. 
138 Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов [Елект-

ронний ресурс] // Отечественные записки.  2012.  № 5(50). – Доступний з : <http://www. 
strana-oz.ru/2012/5/socialnaya-podvizhnost-bez-vyravnivaniya-shansov>. 
139 Згуровский М. Дипломированное псевдообразование. 
140 Онищенко О. Броуновское движение информационных технологий // Зеркало недели. 
Украина. – 2012. – № 38(86). – 27 окт.  
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складової навчально-виховного процесу, зокрема посилення пріоритету фа-

хової спеціалізації при зменшенні уваги фундаментальним знанням про зако-

номірності функціонування суспільств141, що призводить до продукування 

компетентних фахівців, які не мають достатнього розуміння соціальної реаль-

ності142, знань, навичок і мотивації до правильного усвідомлення власної 

громадянської ідентичності, вироблення активної громадянської позиції. 

Така продуктивна сила неспроможна повною мірою реалізувати люд-

ський потенціал розвитку країни через невміння та невмотивованість (не-

сформованість відповідних ціннісних орієнтацій), небажання брати активну 

участь у розвитку громадянського суспільства, здатного посилювати демо-

кратію і модернізувати соціум, що є важливими завданнями перехідних су-

спільств. Протистояти цьому явищу досить складно – така орієнтація украї-

нської освіти є наслідком світового процесу комерціалізації – невід'ємним 

супутником ринку. З часів включення Генеральною угодою з тарифів та тор-

гівлі (попередника СОТ) освіти у вид послуг, вона потрапила в систему ко-

мерційних відносин з усіма її характерними складовими (уніфікацією, мар-

кетингом, рекламою тощо), які применшують роль освіти як відтворювача 

культури143, що в українських реаліях відбувається особливо гостро.  

У проблемному полі української освіти перебуває також неоднозначний 

вплив, який справила природна трансформація цінностей при переході віт-

чизняного суспільства до ринку. З одного боку, в ціннісних орієнтаціях україн-

ського студентства ще на початку ХХІ ст. домінували зовсім не традиційні, 

а модерністські цінності, почала формуватися ціннісно-нормативна база, 

характерна для модерних суспільств, що було позитивно для модернізацій-

них змін загалом144 та освітньої мобільності зокрема. З іншого – фахівці ІС 

НАНУ зазначали, що сфера освіти дуже швидко перетворилася на бізнес, 

                                                           
141 Попит користувачів і конкуренція закладів змушують ринок освітніх послуг орієнтуватися 
здебільшого на популярні зараз спеціальності, викладання яких фокусується на вузькоспеці-
альних знаннях і прикладних компетенціях, відповідно зменшується частка знань фундамен-
тальних суспільних наук про закономірності функціонування і розвитку соціуму, ролі, місця 
та інтересів соціальних груп, індивідів, громадянського суспільства й державних інститутів. 
142 Андреев А.Л. Российское образование: социально-исторические контексты / Ин-т социо-
логии РАН. – М. : Наука, 2008. – 359 с. – С. 320–354.  
143 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение 
к интеллекту [Електронний ресурс] // Диалог.UA. – 2011. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/ 
dialog.php?id=126&op_id=1856#1856>.  
144 Сокурянська Л.Г. "Модернізація" та "постмодернізація" ціннісних орієнтацій студентства 
як фактор модернізації суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Вип. 18. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. – 
С. 421–427. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

122 

більше орієнтований на прибутковість. Сучасні молоді люди не тільки праг-

матичні, але й цинічні, вони добре засвоїли, що головний чинник кар'єрного 

успіху – лояльність до владних і політичних сил. І такі молоді люди не ке-

руються ціннісними орієнтирами, відмінними від монетарних145.  

Отже, тенденції освітньої мобільності, що проявилися в українській осві-

ті під час соціальних трансформацій, виявилися неоднозначними і такими, 

що явно чинять різновекторний вплив на національний розвиток. У цьому 

зв'язку виникають кілька не повністю зрозумілих запитань, а саме:  

– якими тепер є основні ціннісні орієнтації населення країни відносно 

освітньої мобільності (чи посідають освіта/компетенції чільні місця в системі 

цінностей, чи прагнуть українці робити освітні інвестиції, яка мотивація до 

цього, чи сприймається це як необхідна умова підвищення життєвих шансів 

на успіх тощо);  

– як новостворені тенденції відображаються у міжпоколінній освітній 

мобільності (чи достатньо забезпечений рівний доступ до якісної освіти, чи 

потерпають нові покоління від освітньої нерівності, якими можуть бути дов-

гострокові наслідки тощо); 

– чи виконують освіта й соціально-професійні компетенції функції соці-

ального ліфта, здатного забезпечити підвищення соціального статусу зав-

дяки особистим зусиллям; 

– наскільки значущими є орієнтації молоді щодо освітньої міграції, які 

можливі наслідки посилення цієї тенденції; 

– які напрями державної соціально-економічної політики можуть впли-

нути на спрямування освітньої мобільності для національного розвитку.  

Наведені запитання були поставлені як завдання цього дослідження, 

методологічна основа якого – загальноприйняті поняття концепції соціаль-

ної мобільності з урахуванням специфічних особливостей інституту освіти, 

які відрізняють його від інших каналів соціальної мобільності. Згідно з таким 

підходом аналізувалися дві складові освітньої мобільності – вертикальна й 

горизонтальна. 

Вертикальна освітня мобільність розуміється як пересування осіб (груп) 

у ієрархічній системі соціальної стратифікації146 в межах трудової кар'єри у 

зв'язку зі зміною рівня освіти й соціально-професійних компетенцій; пересу-

                                                           
145 Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни? 
146 Социальная мобильность (Social Mobility) [Електронний ресурс] / Социологический сло-
варь Мир словарей. – Доступний з: <http://mirslovarei.com/content_soc/socialnaja-mobilnost-
social-mobility-8878.html>. 
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вання за ознакою рівня освіти осіб (груп), які становлять вікову когорту од-

ного покоління, по відношенню до вікових когорт інших поколінь (поколін-

ська освітня мобільність). Горизонтальна освітня мобільність розуміється як 

фізичне пересування поза межі територій поселення, регіону, країни для 

підвищення рівня освіти (освітня міграція); пересування в межах трудової 

кар'єри без зміни соціального статусу за спеціальностями, посадами, міс-

цями роботи внаслідок змін у рівнях освіти, знаннях, уміннях, навичках і 

компетенціях, у тому числі завдяки самоосвіті, участі в навчанні впродовж 

життя тощо (освітня адаптація до змін ринку праці). 

4.2. Сучасні орієнтації населення  

відносно освітньої мобільності 

Економічні перетворення трансформаційного періоду сформували ви-

значені орієнтації населення України щодо освітньої мобільності та поси-

лення власного освітньо-компетентнісного потенціалу. У площині одного 

з проявів вертикальної освітньої мобільності вони полягають у безперечно-

му визнанні цінності набутого рівня освіти і соціально-професійних компе-

тенцій як факторів сприяння успішній трудовій кар'єрі та підвищенню соці-

ального статусу. Про це, зокрема, свідчать такі емпіричні дані: майже 92% 

населення вважають, що мати гарну освіту необхідно147; обмежити своїх 

нащадків неповною або повною середньою освітою згодні лише 4% меш-

канців великих міст, середньою спеціальною та базовою вищою – менше 

25%, натомість майже 64% вважають достатнім рівень освіти не нижче за-

кінченої вищої; так само майже дві третини визначають, що вища освіта 

потрібна для успішної кар'єри та набуття фахових знань, половина – для 

гідного працевлаштування148. Серед студентської молоді 41% головною 

причиною вступу до ВНЗ визначили майбутню кар'єру149.  

Причини таких орієнтацій щодо вертикальної освітньої мобільності як 

сприятливого кар'єрного фактора установлені протягом 2008–2011 рр. у со-

ціологічних дослідженнях УІСД/ЦСМ та відділу моніторингових дослі-

                                                           
147 Дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 2009 р. / Сайт ISSP [Електрон-
ний ресурс]. – Доступний з : <www.issp.org>. 
148 Дані інституту Горшеніна 2012 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://institute. 
gorshenin.ua/news/803_bolshinstvo_ukraintsev_hochet_chtobi.html>. 
149 Дані інституту Горшеніна 2010–2011 рр. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http:// 
institute.gorshenin.ua/annuals/5_studenti_obraz_budushchego.html>. 
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джень соціально-економічних трансформацій ІЕП НАНУ. Вони полягають 

в існуванні в українському суспільстві усвідомлення громадською думкою 

взаємозалежності між освіченістю та доходами людини.  

Це підтверджено емпіричними даними зв'язку якості освіти з величиною 

оплати праці150; зв'язку рівня освіти та участі в заходах навчання впродовж 

життя з конкурентоспроможністю на ринку праці та доходами151, соціальним 

оптимізмом та активністю у виборі життєвих економічних стратегій152. Отже, 

доведено, що в трансформаційній Україні існує закономірність зв'язку осві-

ти/компетентності з доходом і конкурентоспроможністю на ринку праці, яка 

властива економічно розвиненим суспільствам, але не обов'язково й не 

завжди проявляється в перехідних. Саме ця закономірність і слугує основ-

ною причиною позитивної орієнтації населення щодо набуття освіти й ком-

петенцій як чинника вертикальної освітньої мобільності, котрий в сучасному 

українському соціумі полегшує успішне працевлаштування та просування 

в соціальній ієрархії.  

Поєднання усвідомлення під час трансформаційних змін цієї зако-

номірності з традиційною престижністю освіти (корені якої сягають  ре-

алізації за радянських часів державної політики подолання неписьмен-

ності народів колишньої Російської імперії) відобразилося в таких 

результатах: 

 на початку ІІ тисячоліття серед жителів України віком 10 років 

і старше близько 96% мали освіту, в тому числі, повну, базову і неповну 

вищу – понад 31%; повну і базову загальну середню – майже 51%; по-

чаткову загальну – понад 14%153; 

 у 2006 р. серед економічно активного населення практично всі 

особи у віці 18 років і старше мали освіту не нижчу базової середньої, 

у тому числі, повну і базову вищу – близько 63%, повну і базову загаль-

ну середню – близько 37%154; у цей час за показником середньої кіль-

кості повних років навчання 25–64-річних жителів серед 24-х європей-

                                                           
150 Левін Р., Ноур А. Думки населення щодо деяких аспектів проблеми освіти // Український 
соціум. – 2007. – № 2 (19). – С. 29–42. – С. 42. 
151 Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [Балакі-
рєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої 
; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. – С. 436. 
152 Там само. – С. 417. 
153 Розраховано за даними: "Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держав-
на служба статистики України, 2007.– 231 с. – С. 78. 
154 Дані УІСД та ІЕП НАНУ 2006 р. 
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ських країн Україна посідала 5-е місце і поступалась лише трьом скан-

динавським країнам (Ісландії, Данії, Норвегії) та Німеччині155; 

 у 2010 р. за рейтингом ПРООН індекс української освіти (0,795) 

посідав 18-е місце в світі (вище, ніж у передових освітніх системах 

Великої Британії та Франції; та вище в 1,8 раза середньосвітового по-

казника – 0,436)156; 

 у 2013 р. за даними ООН за середньою тривалістю навчання 

Україна посідала 23 місце в рейтингу 186 країн та поступалася лише 

трьом країнам (Палау, Росії та Білорусі) із 47 країн своєї групи (з висо-

ким рівнем ІЛР) та 19-м країнам із групи 47 країн з дуже високим рівнем 

ІЛР, випереджала визнаних лідерів освіти: Францію, Фінляндію, Велику 

Британію157. 

Однак перспективи збереження на майбутнє високого рівня вертикаль-

ної освітньої мобільності нині видаються вельми сумнівними: за очікуваною 

тривалістю навчання158 Україна поступається 6 країнам із 47 зі своєї групи, 

зокрема таким, що досі не лідирували в освітній сфері – Уругваю, Чорного-

рії, Кубі, Гренаді, Лівії та Казахстану, а із 47 країн вищої групи вже поступа-

ється 36-м, посідаючи за цим показником 43-тє місце в рейтингу 186 країн. 

Це можна розцінювати як сигнал неблагополуччя чинної освітньої політики 

щодо збільшення в майбутньому охоплення молоді рівнями освіти, вищими 

за середній, зокрема, внаслідок ускладнення доступу до вищої освіти та 

подовження загальної тривалості навчання.  

Позитивні орієнтації населення в трансформаційному періоді щодо на-

буття освіти й компетенцій як чинника вертикальної освітньої мобільності 

підтверджує також інший її прояв – відмінності в освіті, виявлені в різних 

вікових когортах, представники яких могли здобути вищу освіту винятково 

в часи трансформації або до того.  

                                                           
155 Оксамитная С. Неравенство в образовании: Украина в европейском контексте // Украин-
ское общество в европейском пространстве / под. ред. Е.Головахи, С.Макеева. – К. : Ин-т 
социологии НАНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2007. – 274 с. – С. 162.   
156 Витренко Ю.В. Если мы такие образованные, то почему такие бедные? // Зеркало неде-
ли. Украина. – 2011. – 29 янв. – № 3.  
157 Доклад о человеческом развитии – 2013 "Возвышение Юга: человеческий прогресс 

в многообразном мире". United Nations Development Programme. – М. : "Весь Мир", 2013.  
203 c. (стат. прилож.; табл. 1). 
158 Кількість років освіти, що, як очікується, може отримати дитина, яка досягла офіційно 
встановленого віку вступу до школи, якщо протягом її життя збережуться переважні тенден-
ції в області вікових показників охоплення населення освітою. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

126 

Зокрема, аналіз даних об'єднаного масиву двох соціологічних опитувань 

2011 р.159 показав, що у віковій когорті 18–36 років (тих, хто здобув вищу 

освіту в трансформаційному періоді) кількість респондентів із незакінченою 

та закінченою вищою освітою і науковим ступенем становила 42% проти 

25% у віковій когорті 37 років і старших (тих, хто здобув вищу освіту до часів 

трансформації).  

Отже, економічні перетворення трансформаційного часу призвели до по-

зитивної орієнтації населення щодо вертикальної освітньої мобільності у ви-

гляді набуття кращої освіти представниками "покоління незалежності" порів-

няно з представниками попередніх поколінь. Водночас у цьому феномені 

простежуються і негативні тенденції стосовно майбутнього розвитку, пов'яза-

ні з новою тенденцією – обмеженням доступу значних верств населення до 

вищої освіти (передовсім – якісної) через матеріальний фактор (ці тенденції 

докладніше проаналізовано на підставі емпіричних даних у підрозділі 4.3). 

Принаймні майже половина українців погоджується з тим, що ліпші шан-

си отримати вищу освіту мають винятково учні кращих шкіл, натомість не-

згодних – лише 20%. Менше 30% українців погоджуються, що вступити до 

ВНЗ мають однакові шанси всі люди незалежно від їхньої статі, етнічного 

або соціального походження, натомість незгодних – 40%160.  

У площині горизонтальної освітньої мобільності економічні перетворен-

ня трансформаційного періоду також спричинили нові тенденції. В аспекті 

фізичного пересування поза місцем проживання з метою отримання освіти, 

можливості мобільності істотно збільшилися внаслідок розширення варіан-

тів вибору форм власності, вартості навчання, появи закладів різних рівнів 

акредитації, їхньої значної територіальної диверсифікації в межах України 

та можливостей навчатися за кордоном.  

Так, значно зросла кількість ВНЗ – на початок 2012 р. в Україні працю-

вало 966 ВНЗ усіх рівнів акредитації (619 – І–ІІ рівнів, 347 – ІІІ–ІV). Розши-

рення можливостей вибору ВНЗ за формами власності характеризують такі 

показники: на початок 2012 р. з ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації майже 15% були 

приватними; з ВНЗ ІІІ–ІV рівнів – майже 33%161; серед ВНЗ усіх рівнів акре-

                                                           
159 Об'єднаний за допомогою автоматизованої системи SPSS+ масив даних двох соціологіч-
них опитувань майже 13 тис. респондентів, проведених 2011 р. УІСД та ЦСМ (методику та 
реквізити опитувань докладно наведено в підрозділі 4.5). 
160 Дані інституту Горшеніна 2012 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://institute. 
gorshenin.ua/researches/108_molodezh_ukraini.html>. 
161 Кількість студентів та навчальних закладів в Україні. Форум "Студенти України" [Елект-
ронний ресурс]. – 27.03.2012. – Доступний з : <http://stydentu.ukrainianforum.net/t20-topic>. 
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дитації приватні становили близько чверті162. Також істотно розширилися 

можливості вибору ВНЗ за країною розташування – дані МОН засвідчують 

щорічний виїзд тільки по лінії міністерства близько 20 тис. осіб163 (тенденції 

освітньої міграції докладніше проаналізовано в підрозділі 4.5). Стосовно 

розширення можливостей вибору ВНЗ за вартістю навчання, то згідно із 

Законом України "Про освіту" передбачена норма не менше 50% бюджет-

них місць для абітурієнтів у державних ВНЗ164, решта можуть навчатися 

власним коштом.  

Здавалося б при таких можливостях не може бути істотних перешкод 

реалізації позитивних орієнтацій населення щодо високої цінності освіти, 

зокрема вищої. Але у 2012 р. 55% населення зазначили, що їм не вистачає 

можливості дати дітям повноцінну освіту165. Серед молоді кількість тих, кого 

турбувала ймовірність не мати змоги дати своїм дітям хорошу освіту, ста-

новила майже 70%. Якщо взяти до уваги, що 70% населення у 2013 р. оці-

нювали власне матеріальне становище як "нижче за середнє", "низьке" та 

"дуже низьке", то можна припустити, що основним обмеженням горизонта-

льної освітньої мобільності в цьому аспекті виступає фактор матеріального 

забезпечення. За даними МОН у 2005/2006 навчальному році закордонне 

навчання і стажування за рахунок ВНЗ або держави отримали менше 10% 

загальної кількості вітчизняних студентів, які навчалися за кордоном, решта 

навчалися коштом батьків, спонсорів, благодійних фундацій тощо166. 

Орієнтації населення щодо іншого аспекту горизонтальної освітньої мо-

більності – пересування в межах трудової кар'єри без зміни соціального 

статусу (за спеціальностями, посадами, місцями роботи) завдяки змінам в 

освіті й компетенціях (освітня адаптація до ринку праці) найбільше визна-

чаються станом ринку праці та відповідністю отриманої освіти й набутих 

компетенцій, можливостями поліпшити їх через навчання впродовж життя 

                                                           
162 Освітня реформа: зниження статусу ВНЗ? [Електронний ресурс] / Євроосвіта. – Доступ-
ний з : <http://euroosvita.net/prog/print.php?id=519>. 
163 Щорічно вчитися за кордон їдуть 18–20 тисяч українських студентів [Електронний ресурс] 
// Ukranews. – 2012-07-17. – Доступний з : <http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/07/17/ 
74822>. 
164 Полях Л. Безкоштовна освіта стане розкішшю [Електронний ресурс] // Освітній портал. – 
20.08.2012. – Доступний з : <http://www.osvita.org.ua/articles/1143.html>. 
165 Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін: соціологічний моніторинг / за 

ред. д-ра. екон. наук В.Ворони, д-ра. соц. наук М.Шульги.  К. : Інститут соціології НАН Украї-

ни, 2012.– 660 с.  С. 592. 
166 Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації [Електронний ресурс]. – Доступ-
ний з : <http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/09.htm>. 
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(самостійне та інституційне в системі Держслужби зайнятості та з ініціативи 

роботодавця) професійне вдосконалення, підвищення кваліфікації, пере-

кваліфікацію, зміну спеціальності тощо. 

Однак в Україні отримана освіта та компетенції здебільшого не відпові-

дають вимогам вітчизняного ринку праці. По-перше, невідповідність закла-

дається розбіжністю між кількісними показниками продукування нових фа-

хівців системою освіти та місткістю ринку. Так, у першому півріччі 2012 р. в 

Держслужбі зайнятості було зареєстровано 17022 архітектори та інженери 

при потребі роботодавців – 10569 (працевлаштувалися 5086, конкурс на 

вакансію становив 2 особи); незайнятих юристів було 8831 при потребі – 

2800 осіб (працевлаштувалися 1757, залишився конкурс – 3 особи на вакан-

сію); у галузі комп'ютеризації незайнятих було 3604 особи при потребі – 

2158 (працевлаштувалися 998 осіб). 

Якщо в ЄС прийнято розробляти для всіх країн-членів прогнози зайня-

тості спеціалістів в економіці, а секторальні об 'єднання роботодавців ре-

гулюють відповідний результат з системою вищої освіти, то в Україні спів-

праця роботодавців з ВНЗ щодо підготовки фахівців несистематична й 

немасштабна.  

Усвідомлюючи ці реалії, українська молодь, яка навчається або набуває 

професійної підготовки в інший спосіб, не розраховує на допомогу держави 

у працевлаштуванні після закінчення навчання. На допомогу служби зайня-

тості сподіваються 2%, навчальних закладів – 5, серед решти – 48% – на 

батьків, родичів, 10% – на друзів, знайомих, близько 30% розраховують 

тільки на себе. Лише 11% вважають, що після закінчення навчання знайти 

роботу, яка б влаштовувала, буде досить легко, 36% – скоріше легко, але 

з певними труднощами, 37% – досить складно, практично неможливо. Вод-

ночас лише 11% мали наміри після закінчення навчання не працювати за 

отриманою спеціальністю, натомість працювати за нею обов'язково збира-

лися 33% респондентів. 

Практика підтверджує негативні тенденції: у 2010 р. серед працюючої 

української молоді працювали за фахом, набутим у навчальному закладі, 

лише 2%, решта 48 – не за ним, ще 37% отримали іншу спеціальність і пра-

цювали за нею (найбільш поширена причина (40%) – дефіцит робочих 

місць за отриманою спеціальністю; натомість вдвічі рідше згадувалися такі 

причини, як зміна особистих професійних уподобань або фінансова непер-

спективність отриманого фаху – по 19%)167. 

                                                           
167 Дані УІСД та ЦСМ 2010 р. 
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Також має місце невідповідність якості освіти запитам ринку. Роботодав-

ці скаржаться передовсім на величезний розрив практики й теорії: їм по-

трібні прикладні знання, компетенції випускників, а ВНЗ зосереджуються 

на теоретичній підготовці. За даними КМІС у 2012 р.168 61% роботодавців 

скаржилися на брак у випускників практичних навичок, 38 – на невміння 

вирішувати проблемні ситуації, 32 – на брак навичок роботи з клієнтами, 

25% – на недостатні знання іноземних мов, досвід письмового та усного 

спілкування, погані менеджерські й аналітичні навички, недостатні фахові 

теоретичні знання169.  

Як наслідок, на вітчизняному ринку праці вирішальне значення для пра-

цевлаштування має не формальна освіта, а досвід роботи (набуті компе-

тенції). За результатами опитування "Рейтинг вузів "Компас-2012" у 2009 р. 

серед випускників юридичного, інформаційних технологій, бізнес-економіч-

ного, інженерно-технічного та архітектурно-будівельного напрямів ніколи не 

мали постійної роботи 14%, натомість у 2011 р. таких було вже 17% (хоча 

постійну роботу мали 77%, однак за фахом працювали лише 53%).  

Запит ринку праці на висококваліфікованих фахівців математичної, тех-

нічної та природничої сфер надто обмежений немодернізованістю, низьки-

ми наукомісткістю та інноваційністю більшості виробництв. "Якщо поділити 

виробництво на шість технологічних укладів, то ми матимемо 25% четвер-

того укладу, 4–5% п'ятого, а решта – нижчі уклади. Шостого укладу, якому 

часто відводять 0,3–0,4%, можливо й зовсім немає"170. Констатується від-

сутність перспективи знайти достатньо оплачувану роботу фахівцям з ви-

щою освітою природничого характеру171. Тому лише близько 30% випускни-

ків ідуть працювати за спеціальністю, яку отримали у ВНЗ172, а решта 

"…спочатку поповнюють лави безробітних, а невдовзі – починають пере-

кваліфіковуватись задля отримання хоча б якоїсь роботи"173; більшість ви-

                                                           
168 Опитування 1156 випускників 232 ВНЗ України та представників 845 великих та середніх 
компаній-роботодавців. 
169 Кириченко І. Битва за професіоналізм.  
170 Ніколаєнко С. Наша освіта – це інерційна система, але вона вже вичерпує свої останні 
резерви [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=126&op_id= 
1862#1862>. 
171 Макарець М. Освіта дає людині інтелектуальний інструмент [Електронний ресурс] // Диа-
лог.UA. – 2011. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page126-1863.html>. 
172 Дані УІСД та ЦСМ 2011 р. 
173 Радчук О. Чи потрібен нам освітній конвеєр із виробництва дипломів? [Електронний ре-

сурс] // Народна суспільно-політична газета.  27.07.2012. – Доступний з : <http://www. 
narodna.in.ua/articles/chi-potriben-nam-osvitniy-konveier-iz-virobnictva-diplomiv.html>. 
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пускників працюють не за спеціальністю, або змінюють фах протягом тру-

дової кар'єри, дехто – неодноразово. 

Подолання невідповідності ринків освіти і праці на думку деяких експертів 

можливе при перегляді системи державного замовлення – залишити його 

лише відносно порівняно незначної частини осіб, потрібних як майбутні держ-

службовці (додатково підтримувати обмежену кількість кращих студентів, які 

готуються для роботи в приватному секторі, а решті молоді запропонувати 

приватно-державне кредитування на отримання вищої освіти)174. 

Вважається, що діяльність із приведення у відповідність ринків освіти 

і праці для держави навіть більш важлива, ніж інвестування у вищу освіту. 

Якщо ринок праці не має достатньої кількості робочих місць належної якості 

(а це можливо лише за сприятливих умов для інвестицій і розвитку техно-

логій), то вдосконалення освітньої сфери не має сенсу – кваліфікована ро-

боча сила перетікатиме в більш успішні економіки, а держава й надалі інве-

стуватиме розвиток інших країн. Отже, створення оптимальної кількості 

якісних робочих місць має бути головним завданням державної політики175.  

Загалом на орієнтаціях населення щодо освітньої мобільності в умовах 

перехідного суспільства з властивою йому аномією176 позначилися низка 

негативних тенденцій, відсутніх або мінімізованих у країнах із провідними 

освітніми системами. Так, диплом про вищу освіту нині часто сприймається 

як формально-статусний атрибут177 ("Єдиним результатом освіти в Україні 

є дипломи"178), необхідний для успішної кар'єри, в тому числі для отриман-

ня певних престижних посад або з корупційним потенціалом (у політиці, 

державному менеджменті, сферах державних послуг, судочинства, право-

охоронних органах тощо).  

Впливає й корупція – за даними КМІС у 2009 р. порівняно з 2007 р. 

у вищій освіті стало більше випадків використання "блату" (27 проти 22%) і, 

хоча трохи рідше вимагали хабара (44 проти 47%) та добровільно його да-

вали (27% проти 29%), але самі величини свідчать про системність явища 

                                                           
174 Фиников Т. Подготовка специалистов должна идти от потребностей экономики, а не 
наоборот [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=126&op_ 
id=1868#1868>. 
175 Фаси Т. Как связать образование с рынком труда [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=22895>. 
176 Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни?  
177 Згуровский М. Дипломированное псевдообразование. 
178 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к 
интеллекту [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=126& 
op_id=1856#1856>.  
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(загальний індекс сприйняття населенням корупції в системі вищої освіти 

збільшився з 46 до 49%). За даними Центру Разумкова у 2009 р. 28% рес-

пондентів відзначили, що у вищій освіті все охоплено корупцією і ще 43% – 

що корупція достатньо поширена. Вочевидь "Вплив корупції на якість освіти 

незаперечний: "…липові" дипломи й відмітки кваліфікації не додають"179.  

У ланці профтехосвіти ціннісні орієнтації молоді далеко не завжди зво-

дяться до отримання конкретної професії як способу забезпечення майбут-

нього працевлаштування. Для значної частки учнів ПТНЗ (безбатченків, 

дітей з бідних і проблемних родин) мотивація до навчання ототожнюється 

з компенсацією соціальних проблем (отриманням гуртожитку, стипендії, ін-

коли – спецодягу, харчування), для решти із трохи заможніших родин – до 

"пересиджування" між школою і появою можливості влаштуватися краще180. 

Зокрема, у 2012 р. серед контингенту 248 ПТНЗ сільськогосподарського 

спрямування (89 тис. осіб) 5,1% становили діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, 15,5% – діти з неповних, 10,6% – малозабезпече-

них, 4,3% – неблагополучних сімей. 

Загалом сільська молодь більшою мірою орієнтована на професії, які 

полегшують просторову мобільність (переїзд до міста), а не застосовуються 

за місцем проживання родини. Серед сільських хлопців найбільш популярні 

професії водія, електрика, будівельника, автослюсаря, у дівчат – вчителя, 

вихователя, фармацевта, тобто професії ніби й потрібні у сільській місце-

вості, однак такі, що не відповідають структурі попиту типово сільського 

ринку праці181. 

Орієнтації населення стосовно освітньої мобільності за допомогою на-

вчання впродовж життя добре характеризують міжнародні порівняння. Як-

що частка населення України, яке протягом останніх 12-ти місяців для про-

фесійного вдосконалення використовувало найпростіші форми навчання 

впродовж життя (заняття, лекції, тренінги, курси), становила упродовж 2005–

2009 рр. 12–16%, то в Європі в середньому – близько 30% (а в північноєв-

ропейських країнах у 2009 р. – це майже половина населення: у Фінляндії – 

49%, Норвегії – 48, Швеції – 48%, Данія – 46%)182. 

                                                           
179 Кракович Д. Украинское образование в зеркале социологии [Електронний ресурс] // Диа-
лог.UA. – 22.06.2011. – Доступний з : <http://dialogs.org.ua/ru/project/page22911.html>. 
180 Ликарчук И. Синдром Золушки // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 28 сент. – № 34.  
181 Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання / авт.-упоряд. 

Є.В.Красняков.  К. : Парламентське вд-во, 2012. – 272 с.  С. 122. 
182 Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами 
"Європейського соціального дослідження" 2005–2007–2009. – К. : Ін-т соціології НАН Украї-
ни, 2010. – 118 с. – С. 53.   
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Водночас на рівні окремої людини запит на навчання впродовж життя 

в трансформаційній Україні існує. У 2006 р. було встановлено, що протя-

гом попередніх п'яти років до цього процесу було залучено в будь-яких 

організованих та/або самостійних формах за будь-якими тематиками до 

43% населення (це був найвищій показник за роки незалежності і вже на-

прикінці 2008 р. він зменшився до 36% через обмежені під час кризи мож-

ливості частини працівників і роботодавців використовувати платні форми 

навчання183). 

Цей запит характерний передовсім для молоді: якщо серед усього на-

селення частка тих, хто протягом останніх 12-ти місяців користувалися най-

простішими формами навчання впродовж життя для професійного вдоско-

налення, становила 2009 р. 16%, то у 2010 р. відповідний показник серед 

українців віком 15–34 роки становив 18% (аналогічний показник не для 

професійного вдосконалення, а для самоосвіти, самовдосконалення був 

іще більшим – 20%184).  

У процесі набуття компетенцій через навчання впродовж життя важливе 

місце посідає самонавчання, яке значною мірою мотивується психоло-

гічними особливостями орієнтацій на інноваційність або консервативність. 

У цьому аспекті міжнародні порівняння є неоднозначними (табл. 4.1).  

Так, за даними EVS-2008, у групі лідерів інноваційності (сімох євро-

пейських країн, де на запитання "Наскільки важливо для Вас особисто 

у вільний час навчатися чомусь новому?" відповіли "Дуже важливо" 52–

72% населення) частка країн, які, за даними ООН 2013 р., мали подуш-

ний ВНД за ПКС185 понад 20 000 дол. США, становила 71 проти 56% 

в групі з вісімнадцяти країн з найбільш консервативними орієнтаціями 

(де кількість аналогічних відповідей становила менше третини). Однак 

в групі "інноваторів" частка країн, які належать до групи з дуже високим 

ІЛР, була меншою, ніж у групі країн із переважанням "консерваторів" (71 

проти 89%). 

Україна за інноваційністю увійшла в проміжну групу (20 країн, де на від-

повідне запитання відповіли "Дуже важливо" 35–47% населення), хоча ця 

група істотно поступається обом згадуваним вище групам за часткою країн, 

які, мали подушний ВНД понад 20°000 дол. США та за часткою країн, які 

належать до групи з дуже високим ІЛР (табл. 4.2). 

                                                           
183 Дані УІСД, ЦСМ та ІЕП НАНУ 2006 2008 рр. 
184 Дані УІСД та ЦСМ 2010 р. 
185 Валовий національний дохід у дол. США 2005 р. за паритетом купівельної спроможності. 
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Таблиця 4.1 
Відповіді на запитання "Наскільки важливо  

для Вас особисто у вільний час навчатися чомусь новому?"  
жителів 47 європейських країн з різними ІЛР  

та подушним ВНД по ПКС, %  

Країна 

Частка відповідей  
"Дуже важливо" Рівень ІЛР 

Подушний ВНД 
по ПКС, $ 

Показник, % Рейтинг, місце 

Група з показником більше половини населення (частки в групі дуже високого ІЛР – 
71%; високого – 29%; ВНД більше $20000 – 71%; менше – 29%) 

Туреччина 72 1 0,722/високий 13710 

Македонія 72 2 0,740/високий 9377 

Франція 63 3 0,893/дуже високий 30277 

Кіпр 60 4 0,848/д. високий 23825 

Мальта 59 5 0,847/д. високий 21184 

Група з показником менше третини населення (частки в групі дуже високого ІЛР– 89%; 
високого – 11%; ВНД більше $20000 – 56%; менше – 44%) 

Велика Британія 32 30 0,875, д. високий 32538 

Польща 32 31 0,821, д. високий 17776 

Австрія 31 33 0,895, д. високий 36438 

Російська Федерація 31 34 0,788, високий 14461 

Латвія 30 35 0,814, д. високий 14724 

Норвегія 30 36 0,955, д. високий 48688 

Естонія 29 38 0,846, д. високий 17402 

Чеська Республіка 29 39 0,873, д. високий 22067 

Нідерланди 28 40 0,921, д. високий 37282 

Група з показником менше третини населення (частки в групі дуже високого ІЛР– 89%; 
високого – 11%; ВНД більше $20000 – 56%; менше – 44%) 

Хорватія 27 41 0,805, д. високий 15419 

Німеччина 26 42 0,920, д. високий 35431 

Угорщина 21 43 0,831, д. високий 16088 

Литва 17 45 0,818, д. високий 16858 

Швеція 15 46 0,916, д. високий 36143 

Фінляндія 14 47 0,892, д. високий 32510 

Джерело: Загальноєвропейське опитування в області системи цінностей European Values 
Study (далі – EVS-2008), проведене 2008 р. у межах міжнародного проекту "Europe Values 
Survey" (українську частину було виконано відділом моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ІЕП НАНУ спільно з КМІС під керівництвом О. Балакірєвої). 
[European Values Study / [Електронний ресурс]. Доступний з : <http://www.europeanvalues-
study.eu/evs/about-evs/>; Доклад о человеческом развитии – 2013 "Возвышение Юга: чело-
веческий прогресс в многообразном мире" / United Nations Development Programme. – М. : 
"Весь Мир", 2013. – 203 c.  
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Таблиця 4.2 
Відповіді на запитання "Наскільки важливо  

для Вас особисто у вільний час навчатися чомусь новому?"  
жителів 47 європейських країн з різними ІЛР  

та подушним ВНД по ПКС, %  

Країна 

Частка відповідей  
"Дуже важливо" ІЛР, індекс/група 

за рівнем ІЛР 
Подушний ВНД 

по ПКС, $ Показник,  
% 

Рейтинг,  
місце 

Група з показником від третини до половини населення  
(частки в групі дуже високого ІЛР– 45%; високого – 50%, середнього – 5%;  

ВНД понад 20000 дол. США– 35%; менше – 65%) 

Чорногорія 47 9 0,791, високий 10471 

Болгарія 45 11 0,782, високий 11474 

Португалія 45 12 0,816, дуже високий 19907 

Швейцарія 44 13 0,913, дуже високий 40527 

Вірменія 44 14 0,729, високий 5540 

Молдова 44 15 0,660, середній 3319 

Бельгія 43 16 0,897, дуже високий 33429 

Греція 43 17 0,860, дуже високий 20511 

Ірландія 43 18 0,916, дуже високий 28671 

Румунія 42 19 0,786, високий 11011 

Італія 41 20 0,881, дуже високий 26158 

Україна 41 21 0,740, високий 6428 

Словаччина 40 22 0,840, дуже високий 19696 

Грузія 40 23 0,745, високий 5005 

Боснія та 
Герцеговина 

39 24 0,735, високий 7713 

Сербія 38 25 0,769, високий 9533 

Албанія 37 26 0,749, високий 7822 

Словенія 37 27 0,892, дуже високий 23999 

Іспанія 37 28 0,885, дуже високий 25947 

Білорусь 35 29 0,793, високий 13385 

Джерело: Загальноєвропейське опитування в області системи цінностей European Values 
Study (далі – EVS-2008), проведене 2008 р. у межах міжнародного проекту "Europe Values 
Survey" (українську частину було виконано відділом моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ІЕП НАНУ спільно з КМІС під керівництвом О. Балакірєвої). 
(European Values Study / [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.europeanvalues-
study.eu/evs/about-evs/>); Доклад о человеческом развитии – 2013 "Возвышение Юга: чело-
веческий прогресс в многообразном мире" / United Nations Development Programme. – М. : 
"Весь Мир", 2013. – 203 c. 
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Отже, 21-ше місце України в рейтингу "інноваційних" орієнтацій населення 

47 європейських країн не може розглядатися як показник достатньої мотива-

ції населення до набуття компетенцій через навчання впродовж життя у са-

мостійний спосіб (особливо з урахуванням нинішніх показників ІЛР та ВНД186).  

Очевидно, що недостатні можливості для самостійного навчання впро-

довж життя (брак безкоштовного доступу до потрібної інформації, матеріа-

лів, обладнання, інструктажів тощо) мають компенсуватися розвитком інсти-

туційних форм в організований спосіб – у галузевих системах підвищення 

кваліфікації, через центри служби зайнятості, з ініціативи роботодавця на 

робочому місці тощо. 

Проте саме у цьому аспекті простежується відставання. На думку екс-

пертів, українській системі навчання впродовж життя бракує цілісності, ком-

плексності, систематичності, спадковості, методичного й матеріально-тех-

нічного забезпечення. Державним нормативам у цій сфері більше 15 років, 

а передбачені ними форми підвищення кваліфікації керівних працівників 

і фахівців187 на практиці в більшості випадків не охоплюють тих, хто відпо-

відно нормам підлягає такому навчанню, та/або не дотримуються термінів 

і періодичності; окремі форми взагалі не застосовуються через обмеженість 

можливостей державного фінансування разом із браком зацікавленості 

значної частини приватних роботодавців. 

Хоча загальновідомо, що "…гарні фахівці з'являються не стільки в ре-

зультаті формальної освіти, а й під час стажувань, перекваліфікації, додат-

кових курсів упродовж життя. Таких заходів у нас мало; вони відбуваються 

спорадично. Запиту, підтвердженого раціональною політикою у регулюванні 

освітою та належною оплатою освітніх послуг, не демонструють ані дер-

жавні установи, ані ВНЗ"188. 

Натомість у розвинених країнах умови ринку праці і соціокультурного се-

редовища економічно стимулюють сторони соціального діалогу до участі в 

навчанні впродовж життя, чому сприяє розмаїття можливостей (форм і мето-

                                                           
186 За даними ООН 2013 р., в рейтингу ІЛР Україна посідає 78 місце серед 186 країн світу; в 

рейтингу ВНД по ПКС  96 (Доклад о человеческом развитии – 2013 "Возвышение Юга: 

человеческий прогресс в многообразном мире".  203 c.). 
187 Зразок затверджено постановою Кабінету Міністрів України "Про документи про освіту і 
вчені звання" від 12.10.1997 р. № 1260 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України № 265 від 02.03.2010 р.; Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. 

посібник.  К. : КНЕУ, 2002. – 351 с. 
188 Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки полі-
тичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій [Електронний ресурс] // 
Диалог.UA. – 11.07.2011. – Доступний з : < http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page126-1871.html>. 
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дів організованого та самостійного навчання). Сучасна загальносвітова тен-

денція полягає в тому, що вся шкільна освіта (початкова, середня, професійно-

технічна, вища) лише започатковує безперервне навчання протягом життя. 

Для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці, кар'єрного зрос-

тання і, відповідно, стабільного життєвого успіху потрібно постійно допов-

нювати, осучаснювати набуті під час базової освіти знання, уміння й навич-

ки та опановувати нові, що є необхідною умовою соціально-професійної 

успішності. Цьому слугують інституції додаткової, дистанційної, другої, піс-

лядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації, навчально-

науково-виробничі комплекси тощо189; забезпечення доступу до джерел 

інформації та самоосвіти190.  

Основні тенденції орієнтацій населення України щодо освітньої мобіль-

ності такі. 

1. Помітна значна прагматична мотивація до отримання якісної освіти 

(працевлаштування, професійне і соціально-статусне зростання), що є спри-

ятливою передумовою економічного розвитку. Соціально-економічні пере-

творення трансформаційного часу призвели до реалізації цих орієнтацій – 

представники "покоління незалежності" набули кращої освіти порівняно з 

представниками попередніх поколінь. 

2. Існує небезпека збільшення комерціалізації освіти, що зменшуватиме 

доступ до неї малозабезпечених верств. Більшість українців не вірять у 

рівність доступу до якісної освіти незалежно від матеріального стану та 

соціального походження. 

3. Молодь орієнтується на навчання за кордоном, хоча розуміє необ-

хідність відповідних матеріальних та соціальних передумов. Проблема 

"втечі мізків" за кордон залишається досить гострою в середовищі міської 

молоді; серед сільської молоді освіта більше сприймається як спосіб по-

легшення міграції в місто. 

4. При виході на ринок праці молодь більше розраховує на себе, ніж на 

державу, прагне після закінчення навчання працювати за отриманою спеці-

альністю, розуміючи, що працевлаштуватися взагалі, тим більше за спеці-

альністю, складно. 

                                                           
189 Топчій Т.В. Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: факторна обумовленість : 
дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська 
академія". – Х., 2006. – 186 с. 
190 Наприклад, держбюджетне фінансування додаткової професійної освіти в Німеччині та 
Франції перевищує державну частку видатків на університетську освіту (Луцький М. Додаткова 
професійна освіта // 2000. – 2006. – 8–14 дек. – № 46(345); 2007.– 20–26 апр. – № 16(363)). 



Розділ 4. Вплив економічних перетворень на освітню мобільність населення... 

137 

4.3. Тенденції міжпоколінної освітньої мобільності 

Тенденція трансформаційного періоду щодо зростання популярності 

вищої освіти як потужного чинника вертикальної мобільності, що проявила-

ся у вигляді кращої освіченості представників "покоління незалежності" 

порівняно з представниками попередніх поколінь, має і зворотний бік – об-

меження доступу значних верств населення до вищої освіти через матері-

альний фактор. 

Цей аспект освітньої мобільності – обмеження доступу малозабезпе-

чених громадян до якісної освіти – серед решти негативних явищ в освіті 

трансформаційного часу (разом із комерціалізацією, посиленням корупції, 

зниженням престижу диплому та професії педагога, незбалансованістю 

мережі ВНЗ, невідповідністю кількості випускників різних освітніх рівнів 

і спеціальностей та якості їхньої підготовки запитам ринку праці тощо) 

фахівці вирізняють як один із найнебезпечніших для зростання конкурен-

тоспроможності людського капіталу і, відповідно, соціально-економічного 

розвитку країни. 

У пострадянських країнах ця проблема поки що не сприймається як ак-

туальна – в суспільній думці все ще відчувається інерція минулого, коли 

вища освіта вважалася загальнодоступним благом191, достатньо забезпе-

ченим державою безвідносно до соціального статусу людини. Проте в су-

часній соціології проблему зв'язку вищої освіти з соціальною нерівністю вже 

визначено як одну з центральних, і в науковому середовищі гостро постає 

питання: "Наскільки справедлива система освіти до вихідців з різних соці-

альних груп?"192.  

У цьому зв'язку набувають дедалі більшої важливості емпіричні дослі-

дження, спрямовані на з'ясування того, чи має місце в Україні на тлі загаль-

ної статистики підвищення рівнів освіти нових поколінь (які отримали вищу 

освіту за часи незалежності) негативна тенденція збільшення серед висо-

коосвіченої частки населення питомої ваги вихідців із заможних родин за 

рахунок зменшення вихідців із незаможних. 

                                                           
191 Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов [Елект-
ронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.strana-oz.ru/2012/5/socialnaya-podvizhnost-bez-
vyravnivaniya-shansov>. 
192 Осипов А. Механизмы социального расслоения в образовании  [Електронний ресурс] 

// Образование и общество.  2006. – Доступний з : <http://www.jeducation.ru/2_ 
2006/59.html>. 
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Потреба в таких дослідженнях очевидна: емпіричні докази змін у струк-

турі освітньої мобільності під впливом матеріального фактора свідчитимуть 

про загрозу зменшення освітнього рівня населення України в цілому, тобто 

загрозу нагромадженню людського капіталу внаслідок звуження бази його 

відтворення. Тобто потенціал відтворення високоосвіченої частки населен-

ня, який теоретично становлять майже всі представники нових поколінь, 

унаслідок обмеження доступу до вищої освіти за ознакою величини матері-

ального й соціального капіталів зменшуватиметься винятково до вихідців 

із заможних родин.  

Разом з тим соціологи пострадянського простору активно вивчають вза-

ємозв'язок освіти з соціальною структурою і фокусуються передовсім на 

механізмах соціального розшарування індивідів в освітніх системах. До цих 

механізмів належать вісім основних:  

1) розподіл користувачів за критеріями здібності / навчальної успішнос-

ті за різними складовими освітньої структури; 

2) комерціалізація освіти, що спричиняє соціально-економічну селекцію 

користувачів; 

3) різні відносини (поведінкові моделі) "вчитель–учень" залежно від груп 

соціального походження користувачів системи; 

4) територіально-поселенські відмінності місцевих структур системи освіти; 

5) структура родини як детермінанта освітнього шляху її членів; 

6) ціннісні орієнтації батьків щодо освіти дітей; 

7) соціально-економічно-культурна зумовленість розвитку мовних здіб-

ностей учнів; 

8) гендерно-культурні традиції-стереотипи193. 

Такий науковий підхід уможливив ґрунтовні дослідження проблеми, ре-

зультати яких в Україні виявилися не оптимістичними. Зокрема, дані ІС НА-

НУ показують, що відбулося "…поглиблення освітньої нерівності серед ви-

хідців з різного соціального середовища та різних поколінь. …Спостеріга-

ється поступове уповільнення обмінної (циркулюючої) освітньої мобільності 

між вихідцями з різних соціальних прошарків, що в перспективі може мати 

негативні наслідки для суспільства, перетворення освітньої, а через неї 

і соціальної нерівності на спадкову"194; зростання кількості ВНЗ за часи не-

                                                           
193 Там само.  
194 Оксамитна С.M. Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт насе-
лення сучасної України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ 
Gum/NaUKMA/.../09_oksamytna_s.pdf>.  



Розділ 4. Вплив економічних перетворень на освітню мобільність населення... 

139 

залежності "…не призвело до вирівнювання освітніх шансів вихідців із сімей 

різного статусу, тобто нові можливості, що відкрилися, нерівномірно розпо-

ділилися поміж вихідцями з різних класів"195. 

Зважаючи на такі оцінки, доцільно сфокусуватися на проблемі освітньої 

мобільності різних вікових когорт до початку соціально-економічних транс-

формацій та після їхнього розгортання, щоб з'ясувати, чи дійсно в Україні 

перехідного періоду доступ до вищої освіти обмежується фактором замож-

ності і чи посилюється ця тенденція. Адже це спричинятиме ризик поступо-

вого і повільного звуження бази відтворення й нагромадження людського 

капіталу країни за рахунок зменшення кількості вихідців з малозабезпече-

них соціальних груп, які могли б отримати вищу освіту, однак не мають для 

цього достатніх матеріальних можливостей.  

Підтвердження цієї гіпотези емпірично сигналізуватиме про загрозу реа-

лізації явища, коли нагромадження якісного людського капіталу дедалі біль-

ше відбуватиметься в межах чітко визначеної соціальної групи представників 

заможних родин. Вихідці з інших соціальних груп втрачатимуть можливості 

отримання вищої освіти і, відповідно, ставатимуть робочою силою, спромож-

ною знайти застосування лише у сферах низько технологічного виробни-

цтва, обслуговування тощо. Зрозуміло, що загалом така виробнича сила не 

даватиме вагомого внеску в економіку знань та не забезпечуватиме конку-

рентоспроможність країни.  

Про ймовірні кількісні розміри потенційної загрози можна судити з само-

оцінок населенням власного матеріального становища. На запитання "Як-

що матеріальне становище середньостатистичної родини в Україні прийня-

ти за певний середній показник, то як Ви, порівняно з ним, оцінюєте 

матеріальне становище Вашої родини?" навесні 2011 р. відповіли "дуже 

високе", "високе", "вище за середнє" та "середнє" разом лише 30% опита-

них жителів країни. Решта 70% визначили своє матеріальне становище 

разом як "нижче за середнє", "низьке" та "дуже низьке"196. Тобто потенціал 

відтворення високоосвіченого людського капіталу в досяжному майбутньо-

му теоретично може зменшитися з майже всього населення України до 

близько третини його кількості. Таку загрозу слід проаналізувати і в разі її 

підтвердження виробити відповідну державну політику втручання – адже за 

                                                           
195 Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов [Елект-
ронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.strana-oz.ru/2012/5/socialnaya-podvizhnost-bez-
vyravnivaniya-shansov>. 
196 Дані УІСД та ЦСМ 2011 р.  
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висновком Світового банку, ринкова економіка не в змозі самостійно забез-

печити рівні освітні можливості – це має робити саме держава197. 

Методика визначення обмежень доступу до вищої освіти фактором за-

можності базувалася на таких міркуваннях. Згідно з класичним теоретичним 

підходом кількісна оцінка процесів соціальної мобільності має використову-

вати показники її обсягу (в абсолютних або відносних показниках) та дистан-

ції, одиницею якої є крок переміщень (який, своєю чергою, вимірюється 

в статусах і поколіннях). 

Вимірювання в поколіннях двох основних типів соціальної мобільності 

(вертикальної та горизонтальної) найчастіше застосовується до вертикаль-

ного типу двох основних видів соціальної мобільності: внутрішньопоколінної 

(зміна соціальної позиції індивідом протягом кар'єри) та міжпоколінної, яка 

показує, як діти змінюють соціальну позицію порівняно з батьками198, навіть 

дідами, якщо вимірювання охоплює три покоління199. 

Отже, за класичного підходу, цілком коректним є вимірювання освітньої 

мобільності в міжпоколінному аспекті. Це потребує соціально-демографіч-

ного аналізу родинно-біографічних даних кожного респондента, що далеко 

не завжди доступно дослідникам з технічних причин.  

Водночас ряд відомих фахівців наголошують на тому, що міжпоколінна 

мобільність є довготривалим процесом, у сутності якого дослідників ціка-

вить не власне особистісний (родинно-біографічний) аспект переміщень 

(він менш важливий з погляду вивчення суспільних закономірностей), а між-

класова мобільність200, яка дає можливість визначити ступінь розвитку соці-

альної мобільності як показника свободи доступу до можливостей користу-

ватися соціальними ліфтами. 

З урахуванням цього положення, а також прагнучи визначити зміни в 

освітній нерівності в зв'язку з різним матеріальним становищем у трансфор-

маційному періоді порівняно з дотрансформаційним, ми припустили, що 

                                                           
197 Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития: доклад Всемирного 
банка Hidden Challenges to Education Systems in Transition Economies [Електронний ресурс] / 
пер.: А. Литман (ориг.: русский). – Washington : Международный банк реконструкции и раз-
вития. – 2000. – 183 с. – С. 47. – Доступний з : <http://ecsocman.edu.ru/>. 
198 Виды и типы социальной мобильности [Електронний ресурс] // Социология. – Доступний 
з : <http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=784l>. 
199 Социальная мобильность // Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: 

Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалев, В.Г.Панов.  М. : Сов. Энциклопедия, 1983.– 

840 с.  С. 593. 
200 Кравченко А.И. Социология : учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.  М. : Акаде-

мический проект, 2001.  508 с.  С. 168. 
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достатньо коректно буде використовувати знеособлені соціально-демогра-

фічні дані респондентів; вимірювати освітню мобільність вікових когорт, які 

не обов'язково належать до різних поколінь (обираючи натомість міжкогорт-

ний віковий лаг відповідно до цілей аналізу); не користуватися визначення-

ми "міжпоколінна" або "поколінська" освітня мобільність для дотримання 

термінологічної коректності та оперувати поняттям "освітня мобільність 

вікової когорти". 

Наявність і значущість феномену нерівного за ознакою матеріальної за-

безпеченості доступу до отримання вищих рівнів освіти в трансформацій-

ному періоді порівняно з дотрансформаційним часом визначалася вимірю-

ванням освітньої мобільності різних за віком і заможністю груп населення, 

які мали потенційну можливість отримати вищу освіту в часових періодах 

до та після початку соціально-економічних перетворень в Україні.  

Використано дані об'єднаного масиву двох соціологічних опитувань 

2011 р., якими було охоплено майже 13 тис. респондентів, що дозволило 

забезпечити високу точність вимірювань201. Аналіз проводився в три етапи: 

на першому визначалася загальна тенденція шляхом аналізу двох великих 

вікових когорт (які могли здобути вищу освіту винятково до незалежності 

або після). На двох наступних етапах визначалося підтвердження / не під-

твердження виявленої тенденції шляхом більш значного подрібнення загаль-

ного масиву даних – на три та вісім вікових когорт, які відрізнялися можли-

востями доступу до отримання вищої освіти залежно від соціально-еконо-

мічного й суспільно-політичного устрою України в часи, коли представники 

цих когорт були в типовому для отримання вищої освіти віці.  

У кожній когорті на всіх етапах визначалися сумарна кількість опитаних, 

які мали більш високий освітній рівень (незакінчену та повну вищу освіту й 

науковий ступень) та менш високий освітній рівень (початкову, неповну, пов-

                                                           
201 Об'єднаний за допомогою автоматизованої системи SPSS+ масив даних двох соціологіч-
них опитувань, проведених 2011 р. УІСД та ЦСМ методом індивідуального інтерв'ю ("віч-на-
віч") за місцем проживання. Представлено результати опитування 12 тис. 998 респондентів, 
котрі за основними соціально-демографічними ознаками репрезентували доросле населен-
ня України. Перше опитування проводилося з 1 по 11 квітня 2011 р. в 351 населеному пункті 
(в 116 містах та 235 селах) АР Крим, 24 областей України та в м. Києві. Всього опитано 
6500 респондентів віком від 18 років та старше. Стандартні відхилення при достовірних 95% 
і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 0,74–1,24%. Друге опитування 
проводилося з 24 вересня по 7 жовтня 2011 р. в 371 населеному пункті (в 119 містах та 
252 селах) АР Крим, 24 областей України та в м. Києві. Всього опитано 6501 респондент 
віком від 18 років та старше. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні 
змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 0,74–1,24%. 
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ну та спеціальну середню освіту разом). Визначалися також сумарна кількість 

опитаних, які на підставі запитання "Якщо матеріальне становище середньо-

статистичної родини в Україні прийняти за певний середній показник, то як 

Ви, порівняно з ним, оцінюєте матеріальне становище Вашої родини?" роби-

ли кращі самооцінки власного матеріального становища (позначили його як 

дуже високе, високе, вище за середнє та середнє разом) та гірші самооцінки 

(позначили його як нижче за середнє, низьке та дуже низьке разом).  

На підставі співвідношення в кожній віковій когорті часток людей з більш 

і менш високим рівнем освіти серед людей з кращим і гіршим матеріальним 

становищем визначалися наявні в сучасному українському суспільстві тен-

денції освітньої мобільності. 

На першому етапі дослідження весь масив респондентів було розподі-

лено для аналізу на дві вікові когорти за одним критерієм розподілу – потен-

ційна за віком можливість отримати вищу освіту в нових умовах ринкової 

економіки. У першій когорті на час опитування (2011 р.) респонденти мали 

вік 18–36 років, відповідно ті її представники, котрі прагнули отримати вищу 

освіту, потенційно могли її отримати винятково після 1991 р., тобто в умо-

вах трансформаційного часу. Решта респондентів (друга когорта) на час 

опитування мала вік 37 років і старше, відповідно ті її представники, котрі 

прагнули отримати вищу освіту, потенційно могли її отримати в умовах ко-

лишньої радянської системи освіти. 

У першій (молодшій) віковій когорті виявилася більша, ніж у другій, кіль-

кість заможних (на 11%) та високоосвічених (на 17%) респондентів (табл. 4.3). 

Це, по-перше, підтверджує подібність загальносвітовій закономірності – чим 

вища освіта, тим більший дохід. По-друге, проявляється ще одна закономір-

ність – у молодшій когорті освіта й дохід у середньому вищі, ніж у старшій. 

На перший погляд, це явний позитив: в умовах ринкової економіки від-

булося значне зростання кількості осіб, які отримали вищу освіту і зароб-

ляють більше. Тому питома вага заможних і високоосвічених у молодшій 

когорті більша, ніж у старшій. Однак привертає увагу різниця часток висо-

коосвічених серед заможних і незаможних, яка у молодшій когорті на 3% 

більше, ніж у старшій. Таким чином можна припустити, що в молодшій кого-

рті було більше, ніж у старшій осіб, котрі отримали вищу освіту завдяки 

кращим можливостям своїх родин – вони мали більше матеріального та 

соціального капіталу, який був використаний для отримання освіти й успіш-

ного працевлаштування. Це пояснює феномен кращих освіти й доходів мо-

лодшої вікової когорти. 
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Таблиця 4.3 
Частки високоосвічених серед заможних і незаможних  

у двох вікових когортах жителів України, %  

Показник 
Вік, років 

18–36  37+ 

Кількість незаможних1) 62  73  

Кількість заможних2) 38  27  

Кількість невисокоосвічених3) 58  75  

Кількість високоосвічених4) 42  25  

Частка високоосвічених серед незаможних 35  21  

Частка високоосвічених серед заможних 53  36  

Різниця часток високоосвічених серед заможних і незаможних 18 15 
1) Інструментарій опитувань передбачав визначення респондентами свого матеріального 
становища відповідно до таких градацій: дуже високе, високе, вище за середнє, середнє, 
нижче за середнє, низьке, дуже низьке. Показник "Кількість незаможних" включає респондентів 
з нижчим за середнє, низьким та дуже низьким матеріальним становищем разом. 
2) Показник "Кількість заможних" включає респондентів з дуже високим, високим, вищим за 
середнє та середнім матеріальним становищем разом. 
3) Інструментарій опитувань передбачав визначення респондентами своєї освіти відповідно 
до таких градацій: початкова та неповна середня разом, повна середня, середня спеціаль-
на, незакінчена та закінчена вища й науковий ступінь разом. Показник "Кількість не високо-
освічених" включає респондентів з початковою та неповною середньою, повною середньою 
та середньою спеціальною освітою разом. 
4) Показник "Кількість високоосвічених" включає респондентів з незакінченою та закінченою 
вищою освітою і науковим ступенем разом. 

Джерело: дані ГО "УІСД ім. О. Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" 2011 р. 

Отже, більш забезпечені особи мають в нових умовах кращі можливості 

для отримання вищої освіти, що свідчить про освітню нерівність та обме-

ження доступу до освіти за матеріальним фактором. Теоретично кількість 

бажаючих і спроможних отримувати вищу освіту в усіх поколіннях є приблиз-

но однаковою. Однак на практиці у старшій віковій когорті пов'язана з мате-

ріальним становищем освітня нерівність була на 3% меншою (різниця 

часток високоосвічених серед заможних і незаможних у першій когорті ста-

новила 18% проти 15% – у другій).  

На другому етапі аналізу було перевірено наявність пов'язаної з матері-

альним становищем освітньої нерівності при іншому віковому розподілі 

(табл. 4.4). Масив респондентів було розподілено на три вікових когорти і 

віковий лаг усередині перших двох когорт становив 18 років, тобто час зрос-

тання одного покоління від народження до межі дитинства й дорослості. 

Цей варіант вікового розподілу когорт був обраний для того, щоб уможли-

вити судження про тенденції поколінської освітньої мобільності. 
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Таблиця 4.4 
Частки високоосвічених серед заможних і незаможних  

у трьох вікових когортах жителів України, % 

Показник 
Вік, років 

18–36 37–55  56+  

Кількість незаможних 62 67  79  

Кількість заможних 38  33  21  

Кількість невисокоосвічених 58 70  80  

Кількість високоосвічених 42  30  20  

Частка високоосвічених серед незаможних 35 25  17  

Частка високоосвічених серед заможних 53 39  31  

Різниця часток високоосвічених серед заможних 
і незаможних 

18 14 14 

Джерело: дані ГО "УІСД ім. О. Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" за 2011 р. 

До критерію розподілу за віком потенційної можливості отримати вищу 

освіту в нових умовах ринкової економіки був доданий ще один віковий кри-

терій – обмеження складу другої когорти віком, після якого значна частка 

працюючих, зокрема жінки, виходять на пенсію. Таким чином, склад першої 

когорти залишився незмінним (її представники, котрі прагнули отримати 

вищу освіту, потенційно могли її отримати винятково в умовах трансфор-

маційного часу), а решту респондентів (які могли отримати вищу освіту в 

умовах колишньої радянської системи освіти) було розподілено на дві когор-

ти: віком 37–55 років і віком 56 років і старше. 

У третій когорті було свідомо відокремлено респондентів, більшість яких 

перебувала в пенсійному віці і тому вони були найменш матеріально забез-

печеними серед усіх опитаних – отримувані пенсії за розмірами переважно 

менші, ніж доходи працюючих. Тому порівняння освіти й доходів у перших 

двох (молодших) когортах було позбавлене впливу фактора менших статків 

пенсіонерів, що забезпечило більшу коректність аналізу. 

Як видно з табл. 4.4, при розподілі на три когорти знову чітко проявили-

ся ті самі закономірності, що й при попередньому розподілі на дві когорти. 

Тобто чим молодша когорта, тим більшою в ній є кількість заможних та ви-

сокоосвічених. Найменше заможних очікувано виявилося в третій когорті, 

більшість якої становили пенсіонери.  

Однак пов'язана з матеріальним становищем освітня нерівність вияви-

лася ще більш значною, ніж за попереднього розподілу на дві когорти. Як-

що за попереднього розподілу різниця часток високоосвічених серед замож-

них і незаможних у першій (наймолодшій) когорті була на 3% більше, ніж 
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у старшій когорті, то за нового розподілу ця різниця становила вже 4% (різ-

ниця часток високоосвічених серед заможних і незаможних у першій когорті 

становила 18% проти 14% у другій і третій когортах, представники яких 

отримували вищу освіту за інших умов).  

Попри меншу кількість у третій когорті високоосвічених і заможних, різ-

ниці в частках високоосвічених серед заможних і незаможних в обох цих 

когортах не було (в обох – по 14%). Це дає змогу припустити, що освітня 

нерівність в часи отримання вищої освіти представниками двох старших 

когорт була істотно меншою. Принаймні при аналізі на цьому рівні подріб-

нення вона не проявилася. Не існувати взагалі вона не могла теоретично 

хоча б з тих міркувань, що за будь-якої освітньої системи зажди існують 

механізми, що зумовлюють нерівність: територіально-поселенські відмін-

ності, структура родини, ціннісні орієнтації батьків, зумовленість розвитку 

мовних здібностей дітей тощо. 

Для перевірки цього припущення на третьому етапі аналізу весь масив 

респондентів був подрібнений на вісім когорт: віковий лаг усередині кожної 

когорти (за винятком найстарішої) становив 6–7 років – час, майже втричі 

менший, ніж потрібен для зростання одного покоління до межі дитинства 

й дорослості (тобто 18 років). Це дало змогу простежити зміни у вікових 

когортах, які належать до одного покоління. При розподілі на вісім когорт 

проявилася та сама закономірність, що й при двох попередніх розподілах: 

чим молодшою була когорта, тим більшою в ній була кількість заможних та 

високоосвічених (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Кількість заможних і високоосвічених  
у восьми вікових когортах жителів України 

Джерело: дані ГО "УІСД ім. О. Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" за 2011 р. 

43 

35 35 33 32 

27 

21 
17 

44 43 

35 
30 29 

25 23 

15 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

18–24 р. 25–31 р. 32–38 р. 39–46 р. 47–53 р. 54–60 р. 61–67 р. 68+ 

% Кількість заможних 

Кількість високоосвічених 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

146 

Однак щодо освітньої нерівності такої чіткої закономірності не спостері-

гається – кожна молодша з трьох перших (більш молодих) когорт показує 

більшу нерівність, ніж наступна старша (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 
Частки високоосвічених серед заможних і незаможних  

у 8-ми вікових когортах жителів України, % 

Показник 
Вік, років 

18–24 25–31 32–38 39–46 47–53 54–60 61–67 68+ 

Частка високоосвічених серед 
незаможних 

37 37 28 27 25 21 19 13 

Частка високоосвічених серед 
заможних 

55 54 48 37 40 38 34 22 

Різниця часток високоосвічених 
серед заможних і незаможних 

18 17 20 10 15 17 15 9 

Джерело: дані ГО "УІСД ім. О. Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" за 2011 р. 

Присутня освітня нерівність і серед п'яти більш старших когорт (ті, най-

молодшим представникам яких 1991 р. було вже 19 років і переважна кіль-

кість могла отримати вищу освіту за старої системи). Тобто в часи отри-

мання вищої освіти представниками п'яти старших когорт освітня нерівність 

до певної міри існувала, проте була істотно меншою. 

Принаймні якщо в трьох молодших когортах різниця часток високоосві-

чених серед заможних і незаможних становила 17–20%, то в п'ятьох стар-

ших когортах – 9–17%. Отже, хоча чіткої закономірності послідовної зміни в 

усіх когортах показника нерівності не спостерігалося, проте тенденція до-

сить виражена: пов'язана з матеріальним становищем освітня нерівність у 

п'яти старших когортах у середньому на 5% менша, ніж у трьох молодших. 

Прикметно також, що частки високоосвічених серед заможних у двох 

наймолодших за абсолютним віком когортах (18–24 років і 25–31 рік на час 

опитування), представники яких могли отримати вищу освіту винятково за 

нових умов, істотно більші, ніж у двох наймолодших когортах працездатно-

го віку (39–46 років і 47–53 роки), представники яких могли отримати вищу 

освіту винятково за старих умов (рис. 4.2).  

Різниця часток високоосвічених серед заможних у двох наймолодших за 

абсолютним віком та двох наймолодших когортах працездатного віку пере-

буває в діапазоні величин 14–18%. Якби представництво високоосвічених 

серед заможних і незаможних у двох наймолодших за абсолютним віком 

когортах та представництво високоосвічених серед заможних і незаможних 

у двох наймолодших когортах працездатного віку зростало однаковими 
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темпами, то можна було б очікувати, що приблизно така сама різниця була 

б і щодо часток високоосвічених серед незаможних. Однак насправді цей 

показник виявився суттєво меншим – 10–12%. Тобто темпи поповнення 

високоосвіченими людьми незаможних прошарків стали за часів незалеж-

ності меншими (у 1,2–1,8 раза), ніж у часи, коли здобували вищу освіту 

представники двох наймолодших когорт працездатного віку. 

 

Рис. 4.2. Частки високоосвічених серед заможних і незаможних  
у восьми вікових когортах жителів України 

Джерело: дані ГО "УІСД ім. О. Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" 2011 р. 

У перших двох (наймолодших) когортах частки високоосвічених і серед 

заможних, і серед незаможних та різниця між ними практично однакові. Не 

виключено, що це віддзеркалення певної стабілізації (або консервації) ос-

вітньої нерівності, яка утворилася в нових умовах. Пояснення може бути 

таким: найстарші представники цих когорт могли вступати до ВНЗ не рані-

ше 1997 р. (наймолодші – ще пізніше – 2003 р.). Саме у той час вже відбу-

лася певна стабілізація нового суспільного ладу на відміну від першого, 

найбільш складного етапу перетворень, який стартував у 1991 р. Так, з ве-

ресня 1996 р. було введено гривню, більш-менш стабілізувалися і стали 

звичними розподіл власності, матеріальна і соціальна нерівність, тіньова 

економіка, корупція, відмінні від старої соціальна структура та ієрархія, со-

ціальна аномія, освітні новації (платне навчання тощо). Ці явища принципо-

во не змінилися ні до часу вступу до ВНЗ наймолодших представників цих 

двох когорт (2003 р.), ні донині. 

Можливо, ці майже однакові показники перших двох когорт саме і де-

монструють нинішній рівень освітньої нерівності, утворений в Україні транс-
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формаційного періоду. На підставі отриманих даних важко судити, чи утри-

мається цей рівень певний час, доки не з'являться нові впливові чинники 

соціально-економічного буття, чи зростатиме надалі. Хоча останній сцена-

рій явно нестиме загрозу звуження бази відтворення високоосвіченого 

людського капіталу країни. 

Помітною є найбільша серед усіх когорт різниця часток високоосвічених 

серед заможних і незаможних у третій когорті (32–38 років) – 20%. Якщо 

частка високоосвічених серед заможних менше на 6% порівняно з другою 

когортою (25–31 рік), то серед незаможних – на 9%. Та незначна частина 

представників третьої когорти, які могли почати здобувати вищу освіту до 

1991 р., певно завершили її протягом наступного, найбільш складного п'я-

тиліття – до 1996 р. Проте серед тих, кому у 1991 р. було лише 12–16 років 

і які протягом наступного п'ятиліття (1992–1996 рр.) могли вступати до ВНЗ 

уже в нових умовах, можливо, були значні втрати бажаючих отримати вищу 

освіту через матеріальні труднощі. Можливо, саме цим і пояснюється най-

більша в третій когорті різниця часток високоосвічених серед заможних 

і незаможних. 

Очевидним винятком із загальної закономірності, коли частки високоос-

вічених серед заможних і незаможних в кожній старшій віковій когорті нижчі, 

ніж у попередній, є четверта когорта (39–46 років). Це єдина група, де част-

ка високоосвічених серед заможних нижча, ніж у старшій когорті. Представ-

никам цієї когорти у 1991 р. було 19–26 років і це перша з молодих когорт, 

у якій всі бажаючі вже могли розпочати, а значна частина молоді – закінчи-

ти отримувати вищу освіту до 1991 р.  

Наразі немає переконливих даних для пояснення того, чому в цій когорті 

частка високоосвічених серед заможних нижча, ніж серед старших когорт. 

Можна лише припускати, що наприкінці 80-х–початку 90-х років ХХ ст., коли 

почали проявлятися економічні негаразди, частина молоді з найбільш актив-

ною економічною поведінкою та схильністю до ризикованих заробітків – ті, 

хто володіли певним соціальним і матеріальним капіталом, – прагнули мен-

ше "гаяти часу" на отримання вищої освіти, тому займалися бізнесом і від-

кладали отримання диплому на потім. 

Назагал головним висновком є те, що сучасна тенденція освітньої мобіль-

ності в розрізі вікових когорт і, певною мірою, в поколінському аспекті, поля-

гає в загрозі посилення та консервації в Україні явища освітньої нерівності. 

Однією з найсуттєвіших причин цього є недостатнє для отримання якісної 

вищої освіти матеріальне становище багатьох численних соціальних груп.  
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Через те, що це явище розвивається досить повільно, простежити його 

можна хіба що більше на рівні когорт із досить значним віковим лагом, част-

ково – на рівні окремих поколінь. Водночас кількісні показники часток висо-

коосвічених серед заможних і незаможних верств населення країни, які на-

лежать до різних поколінь, поки ще не демонструють катастрофічних 

розривів. Тим не менше, це не зменшує потенційної загрози відтворенню й 

нагромадженню людського капіталу України через зменшення кількості ви-

хідців з малозабезпечених соціальних груп, потенційно здатних отримувати 

вищу освіту. У цьому зв'язку особливого значення набуває розроблення й 

реалізація цілеспрямованої освітньої політики пошуку, відбору й підтримки 

потенційних студентів, котрі не мають достатніх власних матеріальних мож-

ливостей для вступу до ВНЗ. 

4.4. Освіта й компетенції як соціальний ліфт 

Значна увага сучасних суспільств до ефективності освіти як соціального 

ліфта зумовлена її особливою властивістю порівняно з рештою ліфтів (ка-

налів соціальної мобільності) – найбільшою доступністю для людей. Саме 

освіта й компетенції уможливлюють підвищення соціального статусу (верти-

кальну мобільність досяжного типу) завдяки особистим зусиллям і якостям 

людини202 більшою мірою, ніж інші сім ліфтів (кар'єра у військових, релігійних, 

політичних, економічних організаціях, досягнення в мистецтві, набуття відо-

мості через ЗМІ, родинне походження та/або престижний шлюб203).  

Можливості користуватися цими ліфтами значно більше, ніж освіта, 

обмежені низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників (спеціальними вимога-

ми, наявністю видатних здібностей, статусом батьків, випадковістю тощо). 

А порівняно більша доступність освітнього каналу соціальної мобільності 

робить його важливим чинником зменшення поляризації/диференціації (со-

ціальної нерівності) суспільства і, відповідно, підтримання стабільності – 

необхідної умови розвитку.  

У розвинених суспільствах це положення вважається загальновизнаним: 

за М.Вебером, критеріями соціального статусу є наявність одного або більше 

                                                           
202 Левинсон А. Дурное образование – хороший лифт [Електронний ресурс] // Отечествен-

ные записки.  2012.  № 5(50). – Доступний з: <http://www.strana-oz.ru/2012/5/durnoe-obrazo-
vanie---horoshiy-lift>.  
203 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Сого-

монов ; пер. с англ.  М. : Политиздат, 1992.  543 с. 
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компонентів з переліку, який, окрім способу життя, містить також формаль-

ну освіту (навчання та засвоєння відповідного способу життя) і престиж не 

лише народження, а й професії204. Тому доцільність провадження соціаль-

ної політики підтримання доступності освітнього каналу вертикальної мобіль-

ності вважається безперечною.  

Прикметно, що цьому не суперечить визнання більшістю західних со-

ціологів економічного фактора як домінанти соціальної мобільності. У капі-

талістичному суспільстві багатство є домінуючим критерієм успіху й мож-

ливості просування у вищі страти, хоча професія виступає іншим основним 

фактором205.  

Вагомість професії як соціально-стратифікаційного фактора зумовлена 

тим, що в професійно-кваліфікаційному розподілі праці на професії/заняття 

їхні відмінності, міцно пов'язані з освітою/компетенціями, полягають не ли-

ше у власне техніко-технологічних особливостях трудової діяльності.  

З погляду соціальної мобільності професії/заняття відрізняються ще й у 

соціально-економічному аспекті, зумовлюючи професійну стратифікацію 

суспільства. Саме у цьому аспекті тип соціальних відносин, який склався за 

часи трансформації постсоціалістичного світу в ринковий, викликає гостру 

дискусію щодо його ефективності відносно забезпечення суспільної стабіль-

ності/розвитку через доступність освітнього каналу вертикальної мобільнос-

ті як передумови реалізації достатньо статусної професійної кар'єри.  

Зокрема, з одного боку, більшість пострадянських дослідників стратифі-

кації та мобільності погоджуються, що в основі всіх стратифікаційних сис-

тем поряд із факторами "влада" й "дохід" належне місце посідає фактор 

"освіта". Понад те, він стає вирішальним у соціальному розшаруванні через 

такі обставини: 

а) в умовах глобалізації успіх конкуренції зумовлюється не стільки су-

перництвом безпосередньо (через фінансові, промислові, військово-техніч-

ні тощо ресурси), скільки опосередковано – через сферу інформаційних 

технологій, що вимагає від учасників конкуренції нової високої якості освіти 

й відповідних компетенцій; 

б) в умовах трансформації успішність пострадянських країн значно зу-

мовлюється ефективністю успадкування позитивного досвіду минулого од-

                                                           
204 Вебер М. Основные понятия стратификации.  С. 169–183.  
205 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-

сии : сб. науч. стат. "Надежды" [Електронний ресурс].  Нижний Новгород : ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, 2002. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
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ночасно з формуванням нових цінностей ринкової демократії, потрібних 

численним соціальним шарам, а це може забезпечити саме освіта як інсти-

тут соціалізації. 

Високу значимість освіти як фактора соціальної мобільності визначає 

також розвиток техніки і технологій, котрий породжує нові професії, що по-

требують високої кваліфікації та стають престижними і добре оплачуваними. 

Це спонукає до висхідної освітньо-компетентнісної мобільності як добро-

вільної, орієнтованої на досягнення, так і вимушеної – внаслідок необхідності 

підвищення/зміни кваліфікації/спеціальності задля задоволення першочер-

гових життєвих потреб206.  

З іншого боку, дослідження стратифікаційних критеріїв за ступенем 

впливу на диференціацію суспільства (наприклад, сучасного російського) 

показують, що однорідні соціальні групи формуються в просторі ознак 

"влада-власність"207. Тобто в такому суспільстві весь простір соціальної 

стратифікації визначається практично одним показником – багатством, при 

істотному зменшенні ваги інших критеріїв диференціації, насамперед – 

освіти й компетенцій. Це підтверджує громадська думка росіян, які визна-

чають спочатку владу, а потім дохід основними факторами соціального роз-

шарування сучасного російського суспільства. Натомість освіта посідає в 

цьому переліку лише п'яте місце, а професія – сьоме208. Громадська думка 

українців також не надає освіті визначальної стратифікаційної ролі. 

За даними ІС НАНУ у 2012 р. у переліку 19 найважливіших факторів 

досягнення людиною високого соціального становища в Україні  (фактори 

влади й доходу не включалися) переважали такі: впливові родичі (47% – 

1-е місце), походження з родини з високим соціальним становищем (39% – 

2-е місце), заможні батьки (38% – 4-е місце), уміння іноді йти в обхід закону 

(33% – 5-е місце), впливові друзі (28% – 7-е місце). Фактор освіти був лише 

восьмим (26%). Варто відзначити, що і за три роки до опитування у 2009 р. 

рейтинг майже не відрізнявся – родичі – 1-е місце, походження – 2-е, бать-

ки – 3-е, обхід закону – 5-е, друзі – 7-е, освіта – 8-е місце209.  

                                                           
206 Там само. 
207 Ястребов Г.А. Характер социально-экономической дифференциации населения: сравни-

тельный анализ России и Европы [Електронний ресурс] // Мир России.  2010.  № 3.  

С. 57 89. – Доступний з : <http://demoscope.ru/weekly/2012/0503/analit02.php>. 
208 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
209 Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг.  
С. 310.  
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Чи означає це, що освіта в Україні не відіграє роль соціального ліфта? 

Це важливо з'ясувати тому, що коли домінуючим критерієм соціальної стра-

тифікації є лише багатство, а інші критерії стають малозначимими, вони 

припиняють врівноважувати нерівність і призводять до посилення дезінтег-

рації та поляризації, обмеження висхідної мобільності, замкненості верх-

нього прошарку – тобто інтенсифікації явищ, що провокують соціальну не-

стабільність і перешкоджають розвиткові210.  

Якщо звернутися до емпіричних даних 2006–2009 рр., можна відзначи-

ти, що краща освіта/компетенції давали певним соціальним групам україн-

ців вищий, порівняно з іншими, рівень матеріальної забезпеченості. Це, 

згідно з постулатом західних соціологів про домінантну роль економічного 

фактора в соціальній мобільності, свідчить, що освіта/компетенції викону-

ють свої функції соціального ліфта. Така залежність була характерна не 

лише для часів економічного зростання (як у 2006 р., коли ВВП становив 

107,3% попереднього року), а й у період фінансово-економічної кризи 2008–

2009 рр.211.  

Зокрема, у 2006 р. визначили своє матеріальне становище як "низьке" 

та "нижче за середнє" близько 80% українців із початковою освітою, 56 – із 

середньою та лише 32% – з вищою; у 2009 р. ці показники становили 73, 50 

і 35% відповідно. Натомість визначили своє матеріальне становище як "се-

реднє" та "високе" у 2006 р. 20% респондентів з початковою освітою, 44 – 

з середньою та 68% – з вищою (у 2009 р. ці показники становили 27, 50 

і 65% відповідно212).  

Та сама закономірність була встановлена й стосовно компетенцій, ос-

новним засобом посилення яких є участь у процесі навчання впродовж 

життя (НВЖ). У 2006 р. позначили своє матеріальне становище як "низьке" 

та "нижче за середнє" близько 60% українців, які не брали участі в НВЖ 

протягом 1–3-х років перед опитуванням і лише 40% тих, хто користувалися 

цим способом підвищення компетентності (у 2009 р. ці показники становили 

53 і 34% відповідно).  

Натомість позначили своє матеріальне становище як "середнє" та "ви-

соке" у 2006 р. 40% тих, хто не брав участі у НВЖ (у 2009 р. – 47213). Особ-

ливо показово "ліфтова" роль освіти/компетенцій як основного стратифіка-

                                                           
210 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
211 Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні. – С. 401.  
212 Там само. – С. 418. 
213 Там само. – С. 419. 
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ційного фактора соціального статусу проявилася в порівнянні матеріально-

го становища тих, хто мав високий освітній рівень і поєднував його з НВЖ, 

з тими, хто не мав такого рівня і не брав участі в НВЖ.  

Так, у 2009 р. позначили своє матеріальне становище як "дуже низьке", 

"низьке" та "нижче за середнє" 73% респондентів із початковою та непов-

ною середньою освітою, які не брали участі в НВЖ (27% позначили його як 

"середнє" та "вище за середнє" ). Серед респондентів з незакінченою та 

повною вищою освітою, які брали участь у НВЖ, відповідний показник ста-

новив 31%, ще майже 70% відповіли "середнє" та "вище за середнє"214.  

Нові емпіричні дані останніх років не лише не спростовують, а досто-

вірно підтверджують наведене. Так, проаналізовані у 2013 р. самооцінки 

матеріального становища в групах молоді з різними рівнями освіти показа-

ли, що кращі оцінки в усіх градаціях властиві більш освіченим респонден-

там (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 
Самооцінки матеріального становища в групах молоді  

з різними рівнями освіти порівняно з середньостатистичною  
українською родиною, % 

Освітній рівень 

Матеріальне становище 

Дуже 
низьке 

Низьке 
Нижче за 
середнє 

Середнє 
Вище за 
середнє 

Початкова, базова та повна загальна 
середня, професійно-технічна, базова  
та неповна вища освіта (технікум,  
ВНЗ І–ІІ та III–IV рівнів акредитації –  
бакалавр) 

2 9 30 52 7 

Повна вища освіта (ВНЗ III–IV рівнів  
акредитації – спеціаліст, магістр,  
вчений ступінь (кандидат, доктор  
наук, Рhd) 

1 5 25 58 11 

Джерело: дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведено-
го УІСД у серпні–вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опита-
но 2509 респондентів віком 15–35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і спів-
відношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 

Та сама закономірність збереглася й стосовно компетенцій – учасникам 

НВЖ властиві кращі оцінки (табл. 4.7). Інший аспект аналізу – ступінь пред-

ставництва різних рівнів освіти у більш і менш престижних за професіями / 

видами діяльності групах молоді – показав, що краща освіта представлена 

                                                           
214 Там само. – С. 430. 
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в престижніших групах у 2,4–2,8 раза частіше (табл. 4.8). Для цього аспекту 

аналізу важливо також те, що престижніші професії/заняття (пов'язані з 

вищим соціальним статусом) вирізняються не лише кращою оплатою праці, 

але й дають більшу стабільність робочого місця та впевненість у подальшій 

перспективі. 

Таблиця 4.7 
Самооцінки матеріального становища серед молодих учасників та  

не учасників професійно-кваліфікаційної підготовки в межах трудової 
діяльності за останні 12 місяців порівняно з середньостатистичною 

українською родиною,%  

Участь у професійно-кваліфікаційній 
підготовці 

Матеріальне становище 

Дуже низьке, низьке та 
нижче за середнє разом 

Середнє та вище за 
середнє разом 

Проходили/проходять зараз навчання/ 
стажування з відривом від роботи 

26 74 

Не проходили / не проходять зараз 40 60 

Джерело: дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведеного 
УІСД у серпні–вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опитано 
2509 респондентів віком 15–35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 

Таблиця 4.8 
Представництво освітніх рівнів молоді в групах за професіями 

та видами діяльності,% 

Група за професією,  
видами діяльності 

Освітній рівень 

Початкова, базова та повна 
загальна середня, професій-

но-технічна, базова та не-
повна вища освіта (технікум, 

ВНЗ І–ІІ та III–IV рівнів  
акредитації – бакалавр) 

Повна вища освіта 
(ВНЗ III–IV рівнів  

акредитації – спеціа-
ліст, магістр, вчений 
ступінь (кандидат, 
доктор наук, Рhd) 

Законодавці, вищі державні  
службовці, керівники, менеджери, 
професіонали, фахівці 

24 69 

Технічні службовці, працівники сфери 
торгівлі та послуг, кваліфіковані  
робітники, робітники з експлуатації, 
складання технологічного устатко-
вання та машин, найпростіших про-
фесій, включаючи осіб без професії 

76 31 

Джерело: дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведено-
го УІСД у серпні–вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опита-
но 2509 респондентів віком 15–35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і спів-
відношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940B.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940B.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940D.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940E.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940E.html
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Зокрема, за даними Держстату України на кінець 2012 р., із загальної 

кількості незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній 

службі зайнятості (526,2 тис. осіб) лише 149,6 тис. осіб (понад 28%) разом 

представляли професійні групи законодавців, вищих державних службов-

ців, керівників, менеджерів (управителів), професіоналів та фахівців, нато-

мість представників менш престижних професій перебувало на обліку 

376,6 тис. осіб (майже 72%)215. 

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (ва-

кантних посад) у більш престижних професійних групах наприкінці 2012 р. 

також було відчутно меншим: серед професіоналів – 56 осіб, фахівців – 

84 особи, законодавців, вищих державних службовців, керівників, менедже-

рів (управителів) – 123 особи. Відповідний показник серед технічних служ-

бовців становив 223, працівників сфери торгівлі та послуг – 151, кваліфіко-

ваних робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та 

рибальства – 326, робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за 

роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин – 

151, робітників найпростіших професій включаючи осіб без професії – 131 

(єдиним винятком було навантаження на вакансії серед кваліфікованих 

робітників із інструментом – 63 особи на 10 вільних робочих місць, що легко 

пояснюється тривалою дефіцитністю цієї професійної групи216). 

Крім того, краща освіта, властива більш статусним професіям, посилює 

свою "ліфтову" роль ще й більшими можливостями та потребами розши-

рення професійних компетенцій під час професійної реалізації цих статусів – 

серед молоді більш престижної групи професій істотно більше учасників НВЖ 

(табл. 4.9). Це цілком відповідає статистиці відносно професійної структури 

учасників підвищення кваліфікації серед усього працюючого населення. 

Зокрема, за даними Держстату України, серед 978,4 тис. осіб, які у 2011 р. 

підвищили свою кваліфікацію, понад 60% становили керівники та професіо-

нали і лише 39% – технічні службовці та робітники. Тобто вже реалізовані 

кращі статуси більше стимулюють до подальшого професійно-кваліфіка-

ційного зростання. Природно, це зміцнює вже досягнуті статусні позиції та 

посилює перспективу подальшої висхідної мобільності. 

                                                           
215 Розраховано за показниками таблиць про кількість незайнятого населення, що перебува-
ло на обліку в державній службі зайнятості, за професійними групами у 2012 р. [Електронний 
ресурс] / Держстат України. – 2013. – Доступний з : <http://www.ukrstat.gov.ua/>.  
216 Ринок праці у 2012 році. Доповідь. Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці 

у 2012 року [Електронний ресурс] / Держстат України.  18.04.2013 р.  С. 15 16. – Доступ-
ний з : <http://www.ukrstat.gov.ua/>. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940E.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940G.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940G.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5940A.html
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Таблиця 4.9 
Проходження професійно-кваліфікаційної підготовки молоді  

в групах за професіями та видами діяльності,% 

Група  
за професією,  

видами діяльності 

У межах нинішньої трудової діяльності  
за останні 12 місяців 

Проходили/  
проходять зараз 

навчання/стажування 
та/або інші форми  

з відривом /без відриву 
від роботи 

Не проходили /  
не проходять зараз 

Законодавці, вищі державні службовці,  
керівники, менеджери, професіонали, фахівці 

34 66 

Технічні службовці, працівники сфери торгівлі 
та послуг, кваліфіковані робітники, робітники  
з експлуатації, складання технологічного 
устатковання та машин, найпростіших 
професій, включаючи осіб без професії 

24 76 

Джерело: дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведено-
го УІСД у серпні–вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опита-
но 2509 респондентів віком 15–35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і спів-
відношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 

Краща освіта також дає більше можливостей для отримання соціальних 

гарантій у трудовій зайнятості – аналіз представництва різних рівнів освіти 

серед молоді показав, що в групі з оформленням зайнятості різні освітні 

рівні представлені більш-менш рівномірно, а в групі без офіційного оформ-

лення частка кращої освіти представлена вчетверо менше, ніж освіта ниж-

чих рівнів (табл. 4.10).  

Дані аналізу ситуації серед української молоді у 2013 р. показали, що 

краща освіта й активна участь у збільшенні компетенцій міцно пов'язані 

з кращим матеріальним становищем, більш престижними професіями, 

передумовами отримання соціальних гарантій в ході професійної реалі-

зації статусів, стабільністю набутих статусів, подальшою перспективою 

висхідної мобільності, в тому числі через відносно слабшу конкуренцію, 

ширші можливості й більші потреби професійно-кваліфікаційного вдос-

коналення. 

Отже, можна впевнено стверджувати, що освіта/компетенції – найбільш 

доступний широким масам населення засіб соціальної мобільності – в су-

часному українському суспільстві значною мірою виконує функцію соціаль-

ного ліфта. 
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Таблиця 4.10 
Представництво освітніх рівнів у групах  

з юридичним оформленням/неоформленням зайнятості,% 

Освітній рівень 

Зайнятість  
юридично оформлена 

(працюють у штаті, за строковою 
угодою, контрактом, цивільно-

правовим договором тощо) 

Зайнятість  
юридично не 
оформлена  

(працюють за усною 
домовленістю) 

Початкова, базова та повна загальна 
середня, професійно-технічна, базова 
та неповна вища освіта (технікум, 
ВНЗ І–ІІ та III–IV рівнів акредитації – 
бакалавр) 

55 80 

Повна вища освіта (ВНЗ III–IV рівнів 
акредитації – спеціаліст, магістр, 
вчений ступінь (кандидат, доктор 
наук, Рhd) 

45 20 

Джерело: дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведено-
го УІСД у серпні–вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опита-
но 2509 респондентів віком 15–35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і спів-
відношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 

Про те, що освіта в Україні є досить вагомим фактором впливу на соці-

альний статус і потенціалом зменшення нерівності, можна також судити 

з міжнародних порівнянь. Зокрема, визначений Г.Ястребовим на основі 

даних третьої хвилі (2006/2007 рр.). Європейського соціального дослі-

дження розподіл "справедливості" нерівності в Європі217 показав, що 

Україна перебуває в середині (11-е місце) рейтингу з 22-х європейських 

країн (рис. 4.3)218.  

Проте в цьому рейтингу Україна не поступається не лише ряду колишніх 

партнерів по соціалістичному табору (Угорщині, Словенії, Словаччині, Бол-

гарії) та СРСР (Росії, Естонії), а навіть дещо випереджає деякі країни ЄС 

(Португалію, Бельгію, Францію, Іспанію) за однорідністю (близькістю значи-

мості) впливу стратифікаційних чинників освіти, професії (рід занять, квалі-

фікація) й доходу на соціальний статус людини. 

                                                           
217 В якому система нерівності проаналізована методом ентропійного аналізу ступеня неод-
норідності (критерій HN) простору "дохід-освіта-заняття" (поєднує критерії-фактори з критері-
єм-результатом нерівності). 
218 Ястребов Г.А. Характер социально-экономической дифференциации населения: сравни-

тельный анализ России и Европы [Електронний ресурс].  С. 57 89. – Доступний з : 
<http://demoscope.ru/weekly/2012/0503/analit02.php>. 
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Рис. 4.3. "Справедливість" соціально-економічної нерівності  

в країнах Європи 

Джерело: показники неоднорідності заповнення простору HN ("освіта-рід занять-дохід") за 
даними Ястребова Г.А. 

Таке високе місце України в представленому рейтингу має своє пояс-

нення, як і взагалі неочевидна, на перший погляд, зрозумілість розташу-

вання окремих країн в обраному для цього випадку ентропійного аналізу 

просторі "освіта–рід занять–дохід". 

Сам автор використаного нами дослідження пояснює відсутність в усіх 

випадках кореляції величини HN з віддаленістю всіх країн від ядра етакратич-

ної світ-системи (а саме, близькість Бельгії та Франції – країн із історично 

зумовленим у ядрі європейської цивілізації потужно розвиненим ринком праці 

до Росії – крайнього представника етакратичної системи в цьому переліку) 

таким чином: близькість Бельгії та Франції до Росії – це два випадки девіації, 

проте розподіл інших країн за ступенем закономірності розподілу осіб у цій 

системі стратифікації не є випадковим. Це є справедливим і для України.  

Наведений розподіл обґрунтований історичними особливостями цивілі-

заційного впливу та відмінностями моделей суспільно-політичного устрою 

аналізованих країн. Зокрема, "сусідство" Росії та Португалії (найвища хао-

тичність розміщення респондентів в аналізованому просторі) відображає 

схожість ринків праці – в обох країнах він нерозвинений. Натомість близь-

кість (вузький інтервал ступеня закономірності розподілу) колишніх соціалі-

стичних країн (Естонії, Угорщини, Словенії, Словаччини, Болгарії, України) 

пояснюється їхньою інституційною однорідністю в тому аспекті, що вони 

частково зберегли й частково відтворили під час трансформації інституційні 

форми, що тяжіють до європейського інституційного поля (раніше такі фор-

ми були їм властиві істотно більше, ніж Росії).  

0,15
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31HN 
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Однак близьке розташування колишніх соціалістичних країн не дає змо-

ги судити про переваги якоїсь із них усередині цієї групи (наприклад, не 

можна стверджувати, що Україна – напівпериферія етакратичної світ-систе-

ми – тяжіє до європейської інституціональності більше, ніж Естонія – пери-

ферія цієї системи).  

Відокремленість Польщі від решти колишніх соціалістичних країн пояс-

нюється її перебуванням безпосередньо на межі постсоціалістичного світу, 

що зумовило швидку політекономічну й соціокультурну трансформацію в 

органічну частину сучасної Європи так само, як у минулому зумовлювало 

найбільшу серед інших соціалістичних країн ринковість та опозиційність 

ідеології "соціалістичного блоку". 

Взаєморозташування країн ядра "старої" Європи (вони не належать до 

етакратичної світ-системи) очікувано показує кращу однорідність простору 

"освіта–кваліфікація–дохід" в аспекті впливу на соціальний статус. При цьому 

найвищі величини HN у Швеції, Данії та Швейцарії (передових у "старій" Єв-

ропі і світі: серед 186 країн, за даними ООН 2013 р.219, вони посіли місця за 

ІЛР відповідно 7-е, 15-е й 9-е; за подушним ВНД по ПКС – 13-е, 10-е й 18-е) 

пояснюються тим, що упроваджена в цих країнах модель соціально орієнто-

ваного економічного розвитку на принципах держави загального добробуту 

більше відповідає справедливості розподілу статусів (точніше – життєвих 

шансів, за Дж.Голдторпом220), ніж в інших розвинених країнах Європи. 

Автор обговорюваного дослідження робить головний висновок, з пер-

шою частиною якого можна погодитись: "…розглянуті виміри стратифікації 

значною мірою походять від ступеня розвитку ринку праці, що відповідає 

поляризації країн на розвинені та постсоціалістичні"221. 

Водночас погодитись із другою частиною висновку: "…система коорди-

нат аналізу соціальної нерівності в розвинених західних суспільствах, яка 

описує відповідність доходів, параметрів людського капіталу та соціально-

професійного статусу, втрачає свою пояснювальну здатність в європей-

ських суспільствах, що тяжіють до євразійського цивілізаційного ареалу…"222 – 

                                                           
219 Доклад о человеческом развитии – 2013 "Возвышение Юга: человеческий прогресс 

в многообразном мире".  203 c. 
220 Goldthorpe J.H. (1987). Social Mobility and Class Structure in Modem Britain. Oxford : Claren-
don Press.  Science; Chan T.W., Goldthorpe J.H.(2007). Class and Status: The Conceptual Dis-

tinction and its Empirical Relevance. American Sociological Review, 72 (4): 512 532. 
221 Ястребов Г.А. Характер социально-экономической дифференциации населения: сравни-
тельный анализ России и Европы [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://demoscope. 
ru/weekly/2012/0503/analit02.php>. 
222 Там само. 
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варто, на наш погляд, лише частково. Адже певна близькість значної час-

тини українського населення до євразійських культурних особливостей з 

одночасним тяжінням іншої частини до європейського ареалу, неодноразо-

во відзначалася вітчизняними соціологами223. 

Тим не менше, проаналізовані вище явні статусні переваги українців із 

кращою освітою/компетенціями відносно решти населення спонукають сприй-

мати пристойне місце України в рейтингу аналізу простору "освіта–ква-

ліфікація–дохід", як цілком невипадкове. Пояснення причин наведеного 

розташування країн історичними особливостями цивілізаційного впливу та 

відмінностями моделей суспільно-політичного устрою жодним чином не 

відміняє того факту, що освіта в Україні виконує роль соціального ліфта. 

Щоправда це твердження протягом останнього двадцятиліття постійно 

дискутується – сумнів у його правильності викликає питання, чи може віт-

чизняна освіта бути ефективним ліфтом, якщо обтяжена таким довгим 

переліком негараздів (якість і кількість закладів, дефундаменталізація та 

комерціалізація, інтернаціоналізація та наукомісткість, корупція і стан педа-

гога, доступ і нерівність, виховання і цінності тощо)? 

Суперечність між визнанням освіти/компетенцій в Україні каналом соці-

альної мобільності та проблемними реаліями функціонування освітньої 

системи сьогодення легко знімається, якщо проаналізувати "ліфтову" про-

блему в нетривіальному аспекті. Зокрема, прийняти як аксіому те, що у пе-

ріод трансформації освітньо-компетентнісний ліфт набув ряд специфічних 

особливостей, не властивих йому раніше. Найбільш вагомі з них такі: 

1. Освіта нині втрачає самоцінність і стає засобом отримання майбут-

нього доходу, який став засобом досягнення вищого соціального статусу. 

Саме цей матеріальний фактор стратифікації визначає нині орієнтації та 

поведінку мас. Це є однією з головних причин гострої дискусії на постра-

дянському просторі про суперечність у суспільній свідомості між колишньою 

установкою на цінність освіти та нинішнім зниженням престижу розумової 

праці (олігархічно-кланових системах з їхніми сировинними та експорто-

орієнтованими, технологічно немодернізованими економіками недостатньо 

затребувані та низько оплачувані висококваліфіковані фахівці224).  

                                                           
223 Балакірєва О.М., Левін Р.Я. Ціннісні орієнтації населення країн "старої" та "нової" Європи 
як фактор їхньої інтеграції // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Кара-

зіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи".  

Вип. 31.  2013.  № 1053.  С. 86 93.  
224 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
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2. Практика нинішніх пострадянських суспільств показує – "…рівність мож-

ливостей, що зменшується, спричиняє зростання реальної нерівності кар'єр-

них траєкторій вихідців із сімей з різним соціально-економічним і культурним 

статусом", тому що "сучасне суспільство – пряме продовження радянського, 

яке багато в чому відтворює в нових соціально-економічних умовах перева-

жання станових форм нерівності над класовими, переважання регульованої 

мобільності над природним процесом переміщення індивідів і груп, перева-

жання медитократичного принципу просування над меритократичним" і такий 

стан ніяк не відповідає класичній теоретичній аксіомі: "…щоб суспільство мо-

гло максимально ефективно задіяти творчий потенціал людських ресурсів, 

важливо забезпечити виконання меритократичного принципу, за якого вплив 

соціального походження на індивідуальні кар'єри мінімальний. Домінувати 

повинні заслуги й досягнення, засновані на освітніх кваліфікаціях та навичках, 

набутих за рахунок здібностей та індивідуальних зусиль"225. 

3. У нинішніх пострадянських суспільствах нерівність освітніх можливос-

тей низькодоходних груп (соціальна диференціація) відбувається вже на 

рівні середньої школи – зростання платних послуг і кількості комерційних 

закладів позбавляють малозабезпечену молодь можливостей змагатися за 

якісну освіту (російські дослідники визначили ще на рубежі століть скоро-

чення вступу до рейтингових ВНЗ випускників загальноосвітніх шкіл і збіль-

шення випускників спецкласів, гімназій, ліцеїв тощо – тому вибір якості ви-

щої освіти визначається типом закладу середнього рівня).  

Сформувалася тришарова система середньої освіти (елітні гімназії, лі-

цеї, спецшколи з повною оплатою, школи з частково оплачуваними послу-

гами та масові загальноосвітні, які дають мінімальну освіту), в якій школи 

першої групи готують до престижних ВНЗ (дають певні гарантії досягнення 

високостатусних позицій), другої – до непрестижних (міцна передумова пе-

рспективи "другосортних" статусів), третьої – не дають змоги вступити до 

будь-якого ВНЗ без додаткової підготовки.  

Збереження тришарового розподілу заздалегідь визначає відмінності в 

соціальній та подальшій освітній мобільності, статусних перспективах, від-

творює нинішню соціальну структуру домінування станової системи стра-

тифікації, коли кожна статусна група має відповідний дохід, освіту, набір 

доступних професій, дедалі більше "закривається" від проникнення пред-

                                                           
225 Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Сравнительный анализ процессов социальной мобильности 

в СССР и современной России // Общественные науки и современность.  2011.  № 2.  

С. 5 28. 
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ставників нижчих статусів. Тобто обмежується/регулюється штучно висхід-

на мобільність, що несе загрози консервації трансформаційного (перехідно-

го) стану суспільства на невизначено тривалий строк через неефективне 

використання людського потенціалу в умовах переважання медитократич-

ного принципу над меритократичним226. 

Однак попри всі ці особливості, вони лише на перший погляд заперечу-

ють ефективність "ліфтової" ролі освіти/компетенцій по відношенню до 

найбільш численних верств населення. Насправді ліфт працює, принаймні 

стосовно значної частини суспільства, здатної та бажаючої дати нащадкам 

вищу освіту, притому найбільш вигідну в аспекті працевлаштування – безо-

платну (нижче буде показано, що саме вона найбільше приваблює робото-

давців). Природно, що для найменш матеріально забезпеченої частини 

населення можливість ефективного користування освітнім ліфтом незначна 

або взагалі закрита. Однак таких громадян нині в Україні навряд чи більше 

5–12% суспільства, залежно від регіону країни.  

Так, за даними ІС НАНУ у 2012 р. оцінили матеріальне становище своєї 

родини як злиденне менше 5% населення, менше 6% повідомили, що часто 

не мають грошей та їжі, інколи жебракують та їм не вистачає продуктів хар-

чування, інколи голодують227. За даними УІСД у 2013 р. частка молоді, яка 

визначила матеріальне становище своєї сім'ї порівняно з середньостатис-

тичною в Україні як дуже низьке та низьке, становила 10%228. За даними 

Центру Разумкова у 2008 р. повідомили, що ледве зводять кінці з кінцями, 

грошей не вистачає навіть на необхідні продукти серед жителів Заходу краї-

ни близько 4%, Центру – 12, Півдня – 6, Сходу – 10%229.  

Стосовно ж іншої – найбільш численної частини населення – можливості 

дати дітям вищу освіту досить відкриті (якщо залишати поза увагою фактор 

якості освіти, престижу ВНЗ). Принаймні матеріальне становище від поло-

вини до двох третин українських родин дозволяє скористатися освітньо-
                                                           
226 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
227 Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг.  С. 623.   
228 Дані опитування "Формування економічної активності молоді України", проведеного УІСД 
у серпні-вересні 2013 р. у 24-х областях України, АР Крим та м. Києві; всього опитано 2509 рес-

пондентів віком 15 35 років; стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні 
змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2–2%. 
229 Дані Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова; опиту-

вання проведене 21 29.08.2008 р.; опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх об-
ластях України, Києві та АР Крим; теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-
ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95 ([Електронний ресурс]. – Доступний з: <http:// 
razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=327>.) 
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компетентнісним ліфтом. За даними ІС НАНУ у 2012 р. оцінили матеріальне 

становище своєї родини як середнє майже половина населення, більше по-

ловини повідомили, що вистачає на проживання та на все необхідне (хоча 

без можливості заощаджень). За даними УІСД у 2013 р. частка молоді, яка 

визначила матеріальне становище своєї сім'ї як середнє, становила 54%. За 

даними Центру Разумкова у 2008 р. повідомили, що на життя вистачає (хоча 

придбання речей тривалого вжитку викликає труднощі) та живуть забезпече-

но (хоча зробити коштовні покупки не в змозі) 65% жителів Заходу країни, 

близько 58 – Центру, майже 68 – Півдня, більше 60% – Сходу. 

Разом із тим, якщо йдеться про безоплатну освіту, то останнім часом 

має місце недобір абітурієнтів не лише на контрактну, а й на бюджетну 

форму навчання (зокрема, під час вступної кампанії 2012 р., після заявок 

значної частини ВНЗ усіх рівнів акредитації про невиконання держзамов-

лення передовсім на інженерні, природознавчі, фізико-математичні спеці-

альності, МОН дозволило навіть подовжити строк прийняття документів 

абітурієнтів на цю форму навчання230).  

Отже, можливості отримання безкоштовної вищої освіти мають досить 

широкі верстви населення. Вона є ефективнім ліфтом ще й тому, що саме 

безкоштовна освіта дає більше шансів працевлаштування, в тому числі – 

більш престижного. Так сталося тому, що в суспільній свідомості утверди-

лася (часом – небезпідставно) думка про контрактну освіту як форму при-

хованої купівлі диплому231. Зокрема, ще у 1999 р. на "круглому столі" ІС 

РАН відзначалася парадоксальна відмінність пострадянського сприйняття 

західної аксіоми про посилення конкурентоспроможності на ринку праці 

інвестиціями у власну освіту людини/родини: "…вища освіта, отримана на 

платній основі, роботодавцями цінується невисоко".  

Аналіз інтерв'ю представників кадрових служб МВС і банків показав, що 

існує негласне правило не брати на роботу випускників недержавних ВНЗ. 

Для роботодавця має значення, як потрапив абітурієнт у державний ВНЗ – 

на платній основі чи безплатно (перевага надається тому, хто пройшов кон-

курсний відбір)"232. Водночас невисока цінність у престижного роботодавця 

                                                           
230 Украинские вузы недобрали госзаказ [Електронний ресурс] // UBR. 13.08.2012. – Доступ-
ний з : <http://ubr.ua/labor-market/education/ukrainskie-vuzy-nedobrali-goszakaz-154855>. 
231 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
232 Социология образования и молодежи. Социология образования перед новыми вызовами 
("круглый стол") [Електронний ресурс] // СОЦИС / Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт социологии Российской академии наук.  2000.  № 6.  

С. 65 66. – Доступний з : <http://www.isras.ru/socis_2000_06.html>. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

164 

недержавної/контрактної освіти виступає на ринку праці певним компенса-

тором незатребуваності освіти/компетенцій у принципі, коли йдеться про 

менш престижні робочі місця. Це нова особливість на пострадянському 

просторі трансформаційних часів, коли будь-яка вища освіта (навіть неякіс-

на) дає більше шансів працевлаштування на місця, де вища освіта взагалі 

не потрібна (російські дослідники відзначають установку роботодавців най-

мати працівників з вищою освітою незалежно від сфер застосування їхньої 

праці233 та професійних особливостей трудових процесів, які не потребують 

вищої освіти). Це ще один потужний аргумент на користь визнання освіт-

ньо-компетентнісного ліфта реально діючим, попри всі проблеми.  

Ця особливість викликала спеціальні дослідження задля пояснення 

феномена популярності будь-якого диплому ВНЗ для працевлаштування в 

трансформаційні часи. Зокрема, О.Левінсон звертає увагу на вимушений 

перехід пострадянських економік у постіндустріальну епоху, коли основна 

зайнятість перемістилася зі сфери виробництва у сферу послуг, як раніше – 

на Заході.  

Однак якщо розвинені країни Заходу переносили виробництва у менш 

розвинені країни, сприяючи поширенню високотехнологічних послуг, які не 

потребують багато персоналу, то пострадянська сервісна сфера (роздрібна 

й дрібна гуртова торгівля, послуги на основі примітивних технологій з низь-

кою механізацією, енергоозброєністю та високою трудозатратністю) потре-

бувала набагато більше робочих місць. Їхня абсолютна більшість не потре-

бувала вищої освіти, однак надлишок робочої сили на ринку праці зумовив 

потужну пропозицію з вивільнених виробництв осіб саме з вищою освітою, 

а роботодавці швидко переконалися в їхніх перевагах (кращі навченість, 

відповідальність, дисциплінованість, вихованість, уміння спілкуватися з клієн-

тами/партнерами, роз'яснювати, переконувати тощо). 

Отже, ринком стали більше затребувані не стільки основні професійні 

знання і навички за отриманою у ВНЗ спеціальністю (вони не потрібні для 

робочих місць у нескладних сервісах), скільки супутні якості, набуті під час 

перебування у ВНЗ – здатність і звичка до навчання, самостійність, навички 

роботи з текстами, цифрами, стиль і культура поведінки тощо.  

Водночас нова специфіка запитів ринку праці викликала відповідне 

пристосування ВНЗ до нових умов "…під виглядом підготовки кадрів для 

промисловості стали готувати кадри для сфери послуг. Система продов-

                                                           
233 Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной Рос-
сии [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm>. 
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жує функціонувати, але за однією версією вона плодить фікції, випускає 

неспеціалістів, за іншою – вона змінила профіль і випускає кадри для но-

вого ринку праці"234. Це викликало суспільні оцінки стану вищої школи як 

кризового, такого, що характеризується моральним падінням, коли студе-

нти не бажають вивчати непотрібні спеціальні дисципліни, а викладачі – 

навчати (роботодавець вимагає диплом, але не цікавиться спеціальніс-

тю); вимоги дотримані формально (студентські роботи – не самостійні, 

іспити – формальна процедура, буває з купівлею оцінок, вимоги до абіту-

рієнтів – знижені тощо).  

Порядок, що склався, є ненормальним в аспекті передачі знань, але 

щодо запиту слаборозвиненого ринку праці став нормою. Тому, на думку 

О.Левінсона, тут можливі два погляди на цей порядок: а) вважати чинне 

функціонування економіки та системи вищої освіти кризами, які взаємно 

підсилюють одна одну; б) вважати чинний порядок проявом адаптації соціу-

му до зміни умов життя, де значне місце посідає соціальна мобільність.  

До того ж нинішня освітня мобільність супроводжується новими атрибу-

тами – уявно-нереалістичними (юристів та економістів вже підготовлено 

набагато більше потреби ринку праці, але суспільна думка досі вважає, що 

така освіта краще забезпечуватиме висхідну мобільність) або символічни-

ми, коли дипломи цінуються за свій символічний потенціал, потрібний або 

бажаний для престижних занять та статусних посад.  

В останньому випадку зовсім не фактор освіти визначає висхідну мо-

більність, а пов'язаний з нею символічний атрибут – диплом, який підтри-

мує її, "прикрашає" дію справжніх причин кар'єрного піднесення, входження 

у вищі статуси – потужну досяжну мотивацію, знання особливостей системи 

суспільного устрою і вміння користуватися ними, досвід, авторитет, су-

спільний, політичний соціальний, фізичний капітали тощо. "Освіта, точніше 

її зовнішні атрибути – дипломи, ступені – виступає в ролі наслідку, який 

видає себе за причину успішної вертикальної мобільності"235. Отже, хоча 

освіта як така і не є безпосередньою причиною мобільності, тим не менше її 

символ відіграє допоміжну "ліфтову" роль. 

Насамкінець працює ще один новий аспект освіти як ліфта, котрий сто-

сується хоча й нечисленної, однак найбільш обдарованої, цілеспрямованої 

частини молоді – попит закордоння. Наприклад, команда юних фізиків з 

                                                           
234 Левинсон А. Дурное образование – хороший лифт [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://www.strana-oz.ru/2012/5/durnoe-obrazovanie---horoshiy-lift>. 
235 Там само. 
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України, яка продемонструвала 2012 р. чудові результати на міжнародній 

олімпіаді школярів, усім складом виїхала навчатися до Росії; команда біо-

логів, яка залишилася навчатися в Україні, у конфліктній ситуації щодо на-

лежних президентських стипендій отримала пропозиції американської про-

грами USA/USA, котра стимулює українські таланти навчатися в престиж-

них університетах США236. 

У цих випадках академічна мобільність у формі освітньої міграції може 

стати чинником трудової міграції. І це також нова особливість освітньо-

компетентнісного ліфта трансформаційних часів, яка з погляду інтересів 

особи майже завжди позитивна, але відносно інтересів держави проявля-

ється в двох суперечливих аспектах. Коли освітня міграція має наслідком 

повернення на батьківщину – це позитив в аспекті запровадження в Україні 

передового зарубіжного досвіду й сучасних компетенцій. Коли вона пере-

ходить у трудову – негатив для країни, яка понесла витрати на попередню 

освіту/соціалізацію мігранта, однак не отримує від нього продуктивної праці 

(щоправда в ряді випадків цей негатив компенсується трансфертами для 

рідних в Україні, хоча ефективність такої компенсації з погляду інтересів 

держави надто дискусійна: "…питання про плюси міграції з менш розвине-

них держав, попри деякі доведені дослідниками позитивні моменти, ще да-

леке від висвітлення…"). 

4.5. Міжнародна академічна мобільність  

української молоді 

Серед української студентської молоді лише 16% бажають вчитися в 

Україні, натомість 24 – у США, 46% – у Великій Британії237; притому лише 

близько 90% українців, що виїздять на навчання за кордон, повертаються 

на Батьківщину238. 

За даними МОН у 2012 р. тільки по його лінії за кордон щорічно виїздили 

близько 18–20 тис. студентів на підставі міжвідомчих і міжурядових угод, 

держпрограми з навчання українців за кордоном та прямих угод між вітчиз-

                                                           
236 Онищенко О. Дети выиграли. А Украина? // Зеркало недели. Украина.  2013. – 23 авг.  
№ 30(127).  
237 Дані інституту Горшеніна 2010–2011 рр. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http:// 
institute.gorshenin.ua/annuals/5_studenti_obraz_budushchego.html>. 
238 Щорічно вчитися за кордон їдуть 18–20 тис. українських студентів [Електронний ресурс]. – 
Доступний з : <http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/07/17/74822>. 
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няними й зарубіжними ВНЗ. За іншими даними того ж МОН у 2005/2006 н. р. 

близько 20 тис. українців проходили навчання та стажування за кордоном, 

зокрема – частковий курс навчання, повний курс навчання, дослідницьку 

роботу, стажування, мовні курси тощо239.  

Тобто держава начебто стимулює міжнародну академічну мобільність, 

чому слугує розроблена законодавчо-нормативна база, зокрема Постанова 

КМУ "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і нау-

ково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та 

наукових установах за кордоном", згідно з якою видаються відповідні відом-

чі накази240. Але ці можливості досить обмежені. 

МОН оголосило конкурс із відбору на навчання студентів і аспірантів та 

стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 

навчальних закладах і наукових установах за кордоном у 2013 р. і запроси-

ло ректорів невідкладно розпочати цю роботу. Однак українські ВНЗ повин-

ні були відбирати претендентів лише згідно з визначеним міністерством 

переліком зарубіжних ВНЗ (щоправда 2013 р. до нього вже було включено 

понад 170 університетів з 23 країн, а найбільше представництво мали уні-

верситети Франції, Німеччини, США, Великої Британії). Те саме стосувало-

ся освітніх напрямів навчання.  

Крім того, реалізувати цю роботу ВНЗ мали за рахунок власних ресурсів 

у рамках міжуніверситетських угод із зарубіжними університетами. І голов-

не – строк навчання за урядовою програмою (за рахунок коштів державного 

бюджету) не перевищував одного року. На думку експертів, попри амбітні 

плани щодо розширення програми та збільшення її фінансування, державі 

поки не вдалося зробити її доступною для широкого кола українських сту-

дентів. Так у 2011 р. було заявлено наміри відправити одну тисячу студен-

тів упродовж 2012 р. та 10 тис. – у 2013 р.  

Насправді за даними МОН у межах держпрограми до зарубіжних ВНЗ 

у 2012 р. було направлено 353 особи (180 студентів, 73 аспіранти та 100 нау-

                                                           
239 Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації [Електронний ресурс]. – Доступ-
ний з : <http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/09.htm>. 
240 Наказ "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажу-
вання наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах 
та наукових установах за кордоном у 2013 році"; Наказ "Про затвердження переліку провід-
них вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і 
аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році"; Наказ 
"Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів 
та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 
навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році". 

http://osvita.ua/abroad/news/27489/
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ково-педагогічних працівників), а плани на 2013 р. було скориговано у бік 

зменшення (направити на навчання або стажування у провідних ВНЗ та 

наукових установах за кордоном не менше 300 осіб)241. 

Притому відомчі дані щодо освіти за кордоном не повністю відобра-

жають масштаб явища. МОН наводило дані у 2012 р. про близько 20 тис. 

студентів, стажерів, які потрапили в усі зарубіжні країни по лінії міністерс-

тва242, хоча за іншими джерелами, лише в одній Польщі у 2012 р. перебу-

вало 10 тис. студентів243. На думку голови Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради України Л.Гриневич, існує брак офіційної статистики щодо 

кількості українців, які їдуть навчатися за кордон. 

Офіційна статистика не ведеться, Кабмін не знає, що відбувається в цій 

сфері. Не знаючи балансу "експорту-імпорту" студентів, влада не може 

ефективно управляти освітою. Адже в сучасному світі освіта – одна з галу-

зей економіки, яка може продукувати якісний експорт, а може здавати внут-

рішній ринок імпорту"244. Тимчасом приватні компанії – оператори навчання 

за кордоном стверджують про зростання інтересу до зарубіжної освіти, хо-

ча цифри різняться кратно і не мають статистичного підтвердження.  

У будь-якому випадку очевидно, що одним із важливих феноменів закор-

донного навчання є його сприяння "втечі мізків". І, хоча в кількісному вимірі 

це ніби не надто значиме явище (планували в найближчі три роки поїхати 

за кордон для навчання лише 5% молоді), однак ідеться про найбільш ціле-

спрямовану й талановиту частину суспільства. Зважаючи на те, що емігру-

вати з України планували близько 30% молоді з числа мешканців міст із 

населенням понад 100 тис. осіб245, можна вважати, що цей феномен набу-

ватиме дедалі більшої ваги і потребує відповідної реакції держави щодо 

стимулювання привабливості життя, навчання та роботи молодого поколін-

ня на батьківщині. 

                                                           
241 Ректорів просять відібрати студентів для навчання за кордоном [Електронний ресурс] // 

Освіта.ua. Новини.  11.04.2013. – Доступний з : <http://osvita.ua/abroad/news/35455/>. 
242 Щорічно вчитися за кордон їдуть 18–20 тисяч українських студентів [Електронний ре-
сурс]. – Доступний з : <http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2012/07/17/74822>; Болонський 
процес в Україні: стан та проблеми реалізації [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http:// 
old.niss.gov.ua/Monitor/May08/09.htm>. 
243 Польська наука приваблює бізнес // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 12 жовт. – 
№ 37(134). 
244 Держава не знає скільки українців навчаються за кордоном [Електронний ресурс] // Осві-

та.ua.  12.04.2013. – Доступний з : <http://osvita.ua/abroad/news/35490/>. 
245 Дані інституту Горшеніна 2012 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://institute. 
gorshenin.ua/researches/108_molodezh_ukraini.html>. 
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4.6. Напрями посилення продуктивного потенціалу 

освітньої мобільності засобами державної політики 

Варто підтримати значну суспільну мотивацію до отримання вищої осві-

ти і новостворену тенденцію її реалізації (зростання кількості людей з ви-

щою освітою серед "поколінь незалежності" порівняно з представниками 

попередніх поколінь) незалежно від якості освітніх послуг – наявність дип-

лома ВНЗ навіть безвідносно до його рейтингу дає передумови для більш 

успішного працевлаштування, професійного та соціально-статусного зрос-

тання, порівняно з носіями нижчих освітніх рівнів. Сам факт перебування 

в соціально-психологічній атмосфері ВНЗ позитивно впливає на подальші 

життєві шанси людини і це сприятлива передумова соціально-економічного 

розвитку суспільства.  

Це, зокрема, означає недоцільність штучного закриття приватних ВНЗ, 

які відчувають недобір абітурієнтів, однак відповідають атестаційним вимо-

гам. Заклади, які не витримують конкуренції, самі зникатимуть з ринку освіт-

ніх послуг. Доцільніше оптимізувати умови роботи та атестаційно-квалі-

фікаційні вимоги до державних ВНЗ, здатних надавати якісну освіту, в тому 

числі на контрактній основі.  

Цьому слугуватимуть, серед іншого, поліпшення регулювання відповід-

ності держзамовлення потребам ринку праці та посилення вимог до якості 

науково-педагогічного персоналу; залучення до викладання авторитетних 

науковців і практиків; стимулювання автономії закладів з обов'язковим 

створенням/збільшенням дієвості громадських (наглядових) рад у них; по-

дальше вдосконалення критеріїв і системи рейтингування ВНЗ. 

Задля мінімізації негативних для економіки наслідків комерціал ізації 

якісної освіти (ускладнення доступу малозабезпечених верств) доцільно 

істотно розширити програми підтримки обдарованих дітей і молоді в усіх 

ланках системи освіти (від дитсадка до ВНЗ), в тому числі – позашкільної. 

Цьому можуть сприяти як збільшення державного фінансування діючих 

програм (Малої академії наук, міжнародних шкільних олімпіад, президент-

ських стипендій тощо), так і створення загальноукраїнської програми залу-

чення в освіту коштів успішних суб'єктів господарювання, фондів та відомих 

фізичних осіб – благодійників та спонсорів.  

Мінімізація негативних для соціально-економічного розвитку країни нас-

лідків освітньої міграції переважно міської молоді за кордон (з подальшим 
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перетворенням на трудову міграцію – "втечі мізків") та сільської – у місто, 

потребує комплексу цільових заходів, у тому числі: 

а) вдосконалення законодавчо-нормативної бази регулювання 

умов відпрацювання витрат на освіту, отриману коштом держави або 

спонсора – майбутнього роботодавця; 

б) збільшення державного фінансування належних умов життя 

і праці випускників, які мають відпрацьовувати отриману в такий спо-

сіб освіту, а також залучення для цього благодійницьких та спонсор-

ських коштів; 

в) подальшого вдосконалення системи стимулювання інтеграції 

освіченої молоді у вітчизняний ринок праці, в тому числі шляхом об-

меження термінів фіскальної підтримки роботодавців, які надають 

робочі місця за отриманою спеціальністю; часткової "прив'язки" сис-

теми молодіжно-житлового кредитування до потреб окремих галузей 

у кваліфікованій продуктивній силі; розроблення спеціалізованого 

"молодіжного" пакета соціальних пільг і гарантій, призначеного для 

закріплення освіченої молоді у певних галузях і секторах суспільного 

відтворення. 

Нові особливості функціонування освітньо-компетентнісного ліфта ви-

магають посилення компенсаторної ролі держави щодо мінімізації впливу 

на соціальне розшарування дії визначальних факторів соціальної стратифі-

кації (походження, влада, фізичний та соціальний капітали). Цього можна 

досягти шляхом істотного підвищення якості навчання в загальноосвітній 

школі "для всіх". Цьому сприятимуть залучення недержавних джерел фі-

нансування, а також влаштування в цих школах технічно необмеженої мож-

ливості онлайн-освіти та відновлення позашкільної ланки самореалізації/ 

соціалізації учнів (гуртки мистецтва, природознавства, краєзнавства, спор-

ту, художньої, технічної творчості тощо).  
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ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

ЯК СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Обсяги міжнародної міграції з України залишаються такими, що окремі 

дослідники називають її "Мексикою Європи"246. У кількісному вимірі мігрантів, 

особливо для низькокваліфікованої роботи, Україна є одним із лідерів на єв-

ропейському континенті. Така потужна міграція викликає низку суперечливих 

наслідків, певною мірою позитивних для економіки і ринку праці України, але 

загалом негативних для загальної демографічної ситуації, рівня людського 

капіталу, пенсійного забезпечення, сімейних стосунків і виховання247. 

З іншого боку, якщо оцінювати масштаби міграції відносно населення 

країни і розміру її економіки, українська ситуація не настільки драматична, 

як у Молдові чи Таджикистані.  

Тому, розглядаючи українську міграцію за кордон як вид соціальної мо-

більності, слід визнати: вона охоплює помітні маси населення, але все ж 

залишається досить специфічною мобільністю. Таким чином, вона є недо-

слідженою. У цьому розділі ми будемо намагатися дати попередню відпо-

відь на запитання щодо характеристик, притаманних українській транскор-

донній міграції (передусім трудовій) як соціальній мобільності (головним 

чином вертикальній). 

Спочатку ми викладемо теоретичну оптику розгляду транскордонної міг-

рації як вертикальної мобільності. Потім зробимо кілька методологічних 

зауважень щодо оцінювання масштабів міграційних процесів за допомогою 

кількісних опитувань. Це необхідно, оскільки більшість наших розрахунків 

базуються на даних таких опитувань. Далі коротко опишемо масштаби ос-

новних міграційних процесів України, дамо оцінку тимчасовій трудовій міг-

рації як соціальному ліфту. Оцінимо міграційний потенціал для трудової 

міграції за кордон і міграції на ПМП. Наостанок приділимо окрему увагу мо-

лоді як категорії населення, з якої теж походять мігранти.  

                                                           
246 Проблемы реинтеграции и возвращения трудовых мигрантов из Европейского Союза 
в страны Пограничья / [В.Мошняга, И.Бурдельный, Л.Васильева, Е.Малиновская]. – Вильнюс 
: ЕГУ, 2012. – С. 242. 
247 Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. – К. : НІСД, 
2011. – 40 с. 
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Але перш ніж почати, коротко охарактеризуємо опитування, до яких ми 

в цьому розділі відсилаємо найчастіше, і які проводилися УІСД/ЦСМ. 

У 2013 р. опитування проводилося в межах постійного моніторингу гро-

мадської думки населення України. До інструментарію опитування у трав-

ні 2013 р248. був включений тематичний блок щодо міграційних орієнтацій 

та досвіду міграцій.  

Слід зауважити, що даними аналогічного моніторингового опитування 

УІСД/ЦСМ, проведеного 8–20 грудня 2008 р.249, а також обстеження 

"Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації"250 ми послуговували-

ся менше.  

5.1. Транскордонна міграція як вертикальна  

соціальна мобільність 

Враховуючи наявні визначення251, у цьому розділі транскордонною міг-

рацією будемо називати переміщення індивідів, які перетинають міждержавні 

кордони з будь-якою метою і на достатньо довгий строк. Ідеться про доста-

тньо тривалу міграцію, під час якої індивід включається до системи соціа-

льних відносин, займає певну позицію в соціальній структурі суспільства-

реципієнта і вже не може вважатися туристом, паломником чи мандрівни-

ком іншого ґатунку. 

                                                           
248 Польовий етап відбувся з 28 квітня по 5 травня 2013 року. Було опитано 2010 респонден-
тів у 24 областях України, АР Крим і м. Києві. Відбір було здійснено у 131 населеному пункті, 
74 містах і 57 селах. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення України віком 
від 18 р. за віком, статтю і типом поселення. Теоретична похибка вибірки становить від 1,3% 
(для показників, близьких до 10 або 90%) до 2,2% (для показників, близьких 50%). Метод 
опитування – індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента. Рівень 
досяжності респондентів становив 57,9%. 
249 Було опитано 2097 респондентів за вибіркою, репрезентативною для дорослого населен-
ня України. 
250 Проведене у квітні 2010 р. УІСД/ЦСМ на замовлення та за підтримки Інституту демографії 
та соціальних досліджень НАНУ, Українського центру соціальних реформ та Фонду народо-
населення ООН. Було опитано 1812 осіб за вибіркою, репрезентативною для населення 
України віком 15–34 років. 
251 Glossary on Migration, 2ndEdition / ed. By Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross. – 
International Organization for Migration, 2011. – Р. 62–63; Юдина Т.Н. Миграция: словарь основ-
ных терминов : учеб. пособие. – М. : Издательство РГСУ ; Академический Проект, 2007. – 472 с.; 
Human Migration [Електронний ресурс] / Wikipedia.org. – Доступний з : <https://en.wikipedia. 
org/wiki/Human_migration>. 
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Зокрема, транскордонною трудовою міграцією будемо називати мігра-

цію особи з метою отримання роботи за винагороду в країні, в якій вона/він 

не є громадянкою/громадянином252. 

Чи відноситься міграція до соціальної мобільності? У вітчизняній літера-

турі існували різні варіанти відповіді на це запитання253 і їх, по суті, можна 

звести до двох: коли міграція і соціальні переміщення змішуються і коли 

вони розводяться (більш популярна точка зору)254.  

Будемо відштовхуватися від сорокінського розуміння соціальної мобіль-

ності, як будь-якого переміщення індивіда з однієї соціальної позиції в іншу, 

що передбачає існування системи соціальної стратифікації, де позиції ма-

ють різні статуси255. Переміщення відбуваються у багатовимірному соціаль-

ному просторі, де кожний вимір – один з критеріїв стратифікації. Міграція ж, 

за визначенням П.Сорокіна, є переміщенням у геометричному просторі, 

який не зовсім соціальний. Отже, в суто аналітичному розумінні міграція не 

є соціальною мобільністю. 

Однак соціальний і геометричний простір не існують окремо. Соціаль-

ний простір може знаходити свій вираз у геометричному (наприклад, че-

рез території обмеженого доступу), або зазнавати впливу геометричного 

(на територіях фронтиру, рідконаселених і далеких від метрополії, соці-

альна структура може бути більш егалітарною). Доречно вважати, що гео-

графічні переміщення індивідів на достатньо довгий строк або з метою 

переселення відбуваються одночасно і в соціальному просторі. Відповід-

но міграція часто пов'язана одночасно і з горизонтальною, і з вертикаль-

ною мобільністю, оскільки може супроводжуватися зміною посади або 

статусу256.  

Концептуальна проблема полягає в тому, що міжнародна міграція уни-

кає однозначного визначення її траєкторії соціальної мобільності, оскільки 

фактично відбувається щонайменше у двох стратифікаційних просторах. 

Труднощі викликані кількома неявними припущеннями.  

                                                           
252 United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members 
of Their Families [Електронний ресурс] / United Nations. – 18 December 1990. – Доступний з : 
<http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm>. 
253 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). –  М. : Глобус, 2003. – 206 с. 
254 Третій варіант, наведений Л.Рибаковським (коли мобільність тлумачиться як потенційна 
готовність до переміщень і міграції) є нерелевантним у контексті цієї теми. 
255 Sorokin P. (1959). Social and Cultural Mobility. Тhe Free Press of Glencoe, Illinois. 
256 Гіденс Е. Соціологія. – К. : Основи, 1999. – С. 316.; Фролов С.С. Социология : учебник для 
высших учебных заведений. – М. : Наука, 1994. – 256 с. 
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По-перше, при транскордонній міграції горизонтальність мобільності не 

ставиться під сумнів. Однак це не завжди вірно, навіть коли індивід, пере-

міщуючись до іншого суспільства, посідає, на перший погляд, схожу пози-

цію. Наприклад, аспірант в Україні і в Нідерландах має зовсім різний статус 

з точки зору положення на ринку праці, доходу, соціальної забезпеченості 

і престижу. Тим більше не варто говорити про горизонтальну мобільність, 

коли, наприклад, колишня вчителька мігрує, щоб працювати в іншій країні 

нянькою. 

По-друге, традиції кількісного вивчення вертикальної мобільності при-

таманний методологічний націоналізм, запроваджений якщо не самим  

П.Сорокіним, то його продовжувачами. Це припущення передбачає, що 

межі нації, держави і суспільства збігаються. Воно піддавалося широкій 

критиці як з точки зору перешкоди соціологічному мисленню в цілому257, так 

і дослідження міграції зокрема258. Однак завдяки йому вертикальна мобіль-

ність вивчалася ізольовано в кожній країні, а транскордонна міграція при 

цьому не була предметом розгляду259. 

З іншого боку, відомі дослідження міжнародної міграції починають роз-

глядати її у перспективі соціальної стратифікації лише на тому відтинку жит-

тєвого шляху мігранта, коли він вже перебуває у країні прибуття. Сам мо-

мент перетину кордону між державами і соціальними просторами, наскільки 

нам відомо, розглядається з позиції просторових переміщень, біографічних 

траєкторій, зміни ідентичності і приналежності, в контексті горизонтальних 

соціальних мереж, але не як вертикальна соціальна мобільність.  

Щодо української транскордонної міграції, то нам вдалося знайти тільки 

два випадки, де вона була розглянута у зв'язку з терміном "мобільність". 

С.Пирожков, О.Малиновська і Н.Марченко розуміли мобільність як коротко-

строкову (7 днів і менше) міграцію, як правило, здійснювану для торгівлі260. 

А.Амеліна досліджувала, як різні стратегії соціальної підтримки серед міг-

                                                           
257 Beck U. (2006).The Cosmopolitan Vision. Cambridge : Polity Press. 
258 Wimmer A. and Glick Schiller N.(2002). Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State 
Building, Migration and the Social Sciences. Global Networks, 2 (4): 301–334. 
259 Lipset M. and Bendix R. (1959). Social Mobility in Industrial Society. Berkeley: University of 
California Press; Blau P.M. and Duncan O.D. (1967). The American Occupational Structure. New 
York; Wiley Erikson R and Goldthorpe J.H. (1993). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in 
Industrial Societies. New York : Oxford University Press; Breen R (ed.). (2004). Social Mobility in 
Europe. Oxford, New York : Oxford University Press; Noble T. (2000). The Mobility Transition: 
Social Mobility Trends in the First Half of theTwenty-First Century. Sociology, 34. 
260 Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н.  Зовнішня міграція в Україні: причини, наслід-
ки, стратегії. – К. : Академпрес, 1997. – 128 с. 
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рантів з України до Німеччини впливали на їхню класову мобільність і пози-

ції у системах нерівностей у суспільствах відправлення і прибуття261.  

Щоби спростити розгляд транскордонної міграції як вертикальної соціаль-

ної мобільності пропонуємо розроблену нами концепцію транснаціональних 

просторів соціальної стратифікації (ТПСС). Для цього ми скористалися сту-

діями транснаціоналізму (Transnationalism Studies) і, зокрема, поняттям 

транснаціонального соціального простору.  

Транснаціоналізм у міграційних дослідженнях акцентує увагу на числен-

них тривалих зв'язках мігрантів між країнами їх походження і призначення. 

Він також позначає будь-які стійкі транскордонні соціальні структури, утво-

рення або види діяльності262. Така перспектива дозволяє побачити та до-

слідити локальності і "соціальні поля", котрі не обмежуються (хоча часто 

визначаються) національними суспільствами-державами263. 

Поняття транснаціонального соціального простору розвиває цю думку 

далі. Т.Фейст об'єднує за допомогою цього концепту численні транснаціо-

нальні об'єднання людей від невеликих груп до громад, називаючи їх "ком-

бінаціями ... позицій в мережах, організаціях і мережах організацій"264.  

Разом із тим ці асоціації та види діяльності та явища, котрі мають до них 

стосунок і позначені як "транснаціональні", є або економічними (наприклад, 

грошові перекази або циркулярна міграція), або політичними (наприклад 

громадянська участь емігрантів), або соціально-культурними (наприклад 

нові ідентичності)265. Ми ж намагаємося виокремити суто соціологічний ас-

пект транснаціональної стратифікації і мобільності. 

Для цього запроваджуємо поняття транснаціональних просторів соці-

альної стратифікації (ТПСС) – багатовимірних просторів ієрархічних соці-

                                                           
261 Amelina A. (2009). Gendered Strategies of Social Support and Their Inequality Effects in the 
Context of German-Ukrainian Transnational Space. COMCAD Working Paper, № 67 (http://www. 
uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_67_amelina.pdf). 
262 Glick-Schiller N., Basch L. and Szanton Blanc C. (1995). From Immigrant to Transmigrant: 
Theorizing Transnational Migration. Anthropological Quarterly, 68(1): 48–63.; Faist T. (2010). 
Diaspora and transnationalism: What kind of dance partners? Іn Bauböck R. and Faist T. (eds.) 
Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. Amsterdam University Press. 
P. 6–34.; Waldinger R. (2011). Immigrant Transnationalism. Sociopedia. isa. 1–13 (http://works. 
bepress.com/roger_waldinger/42/). 
263 Glick-Schiller N., Basch L. and Szanton Blanc C.(1995). From Immigrant to Transmigrant: 
Theorizing Transnational Migration. Anthropological Quarterly, 68(1): 48–63. 
264 Faist T. (1999). Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of 
Citizenship and Culture. Transcomm Working Paper, WPTC-99-08,Oxford.  
265 Waldinger R. (2011). Immigrant Transnationalism. Sociopedia. isa. 1–13 (http://works.bepress. 
com/roger_waldinger/42/). 
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альних позицій, окремі з яких можуть належати до соціальних просторів 

різних суспільств. Позиції поєднуються таким чином, що між ними стають 

можливими регулярні індивідуальні мобільності. Образно кажучи, ТПСС 

утворюються, коли окремі соціальні простори більшою чи меншою мірою 

амальгамуються між собою. 

На нашу думку, ТПСС не існували завжди і незмінно, а виникли вна-

слідок глобалізаційних процесів, які створювали спільне підґрунтя і мож-

ливість регулярної мобільності між певними суспільствами. Можна виок-

ремити такі чинники спільності. 

Конститутивним чинником таких просторів став, безумовно, розвиток 

технологій пересування і комунікації, починаючи від трансатлантичного 

мореплавства і до пасажирських літаків, Інтернету, стільникового зв'язку і 

миттєвих переказів. Для багатьох людей стало можливим швидко і відносно 

недорого пересуватися на далекі відстані, дізнаватися про інші культури, 

а також підтримувати зв'язок з близькими за тисячі кілометрів від власного 

місця перебування. 

Очевидний чинник – виникнення спільного ринку праці. Це уможлив-

лює масовий рух робочої сили між країнами, який стає двигуном соціаль-

ної мобільності. Об'єднання і стандартизація освітніх систем є іншим по-

дібним фактором. 

Історично-культурна і мовна спільність, обумовлена постколоніальним 

або постімперським спадком, також створює передумови для ТПСС. На-

приклад, М.Равлик указує, що це допомагає ліпше адаптуватися у країні 

прибуття і тому позитивно впливає на потужність міграційних потоків266. 

До факторів, які впливають на форму ТПСС, також варто віднести неза-

вершену побудову національної держави, дискримінацію та мультикульту-

ралізм в країнах імміграції267, а також практики (формальні і неформальні) 

роботодавців, самих мігрантів та інших залучених осіб. 

Можна вважати, що подібних транснаціональних просторів може бути 

принаймні декілька, об'єднаних, скажімо, регіональною або історичною 

близькістю. Ці транснаціональні простори також можуть об 'єднуватися між 

собою. Ми поки що далекі від думки про існування єдиного глобального 

простору соціальної стратифікації. 

                                                           
266 Ravlik M. (2012). Factors of international migration: contemporary trends. Progress Report, 4 
(http://www.hse.ru/data/2012/08/29/1242792900/Ravlik_LCSR%20summer%20school.pdf). 
267 Faist T. (1999). Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of 
Citizenship and Culture. Transcomm Working Paper, WPTC-99-08, Oxford. 
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Ступінь взаємопроникнення і взаємної відкритості національних просто-

рів у ТПСС також може бути різним. Наприклад, більшим – між країнами 

Євросоюзу або Латинської Америки і меншим – для США і Мексики або 

країн ЄС і України. 

Що стосується ТПСС, у який Україна включена як суспільство – поста-

чальник трудових мігрантів, то в цьому просторі можливо виокремити такі 

риси. З одного боку, залучення України зумовлено певними історико-

культурними факторами. Те, що близько половини мігрантів їздять на за-

робітки до РФ, причому значна частина – зі східних областей, зумовлене 

історичним фактором входження України та окремих її територій до скла-

ду Російської імперії та СРСР (а також відсутністю строгого візового ре-

жиму з Росією). 

Подібно до цього абсолютне домінування західноукраїнських мігрантів 

у Чехії, Польщі, Угорщині, Італії, Португалії та Іспанії також пояснюється 

історичними передумовами (перебуванням західноукраїнських областей в 

одному державному утворенні з нинішніми країнами Центральної та Східної 

Європи), родинними зв'язками, історичним досвідом попередніх хвиль еміг-

рації, а також знанням мов або мовною близькістю. 

З іншого боку, однією з причин і основною рушійною силою ТПСС 

(включно з Україною), є ринки праці європейських країн. Динаміка попиту та 

пропозиції на робочу силу в їхніх секторах визначає ключові обриси транс-

національної соціальної структури. 

Основні виміри, важливі для подальшого розгляду, включають в себе 

(але цим не обмежуються): 

 соціально-професійний статус; 

 розмір доходу; 

 гендер; 

 "соціальний статус" країни, зумовлений її багатством, рівнем розвит-

ку людського потенціалу, соціальної забезпеченості, а також її суб'єктивно-

го сприйняття на тлі інших країн. 

Зважаючи на згадані виміри, у підрозділі про міграцію як соціальний 

ліфт буде показано, що соціальна мобільність українських трудових мігран-

тів у цьому просторі є неконсистентною: відсутність висхідної, або низхід-

на професійна мобільність, поєднується з певною висхідною мобільністю 

з точки зору особистого доходу (з домогосподарством ситуація більш неод-

нозначна). Така висхідна мобільність зумовлюється не в останню чергу ста-

тусом країни, а траєкторія загалом має помітні гендерні розбіжності. 
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5.2. Методологічні зауваження щодо оцінки  

міграційних процесів і міграційного потенціалу 

Почнемо з оцінки кількості мігрантів. Дані державної статистики про 

кількість осіб, які в'їжджають та виїжджають з України та країн-реципієнтів 

є неповними і суперечливими. Найнадійнішим джерелом інформації про 

мігрантів, за загальною згодою українських фахівців, залишаються резуль-

тати двох обстежень домогосподарств, котрі проводилися Державним комі-

тетом статистики України у 2008 р.268 і у 2012 р.269. Перше обстеження охо-

пило 48,1 тис. осіб, друге – 45,5 тис. по всій Україні. Попри їхню важливість, 

вони не можуть повністю забезпечити регулярне інформування про динамі-

ку міграцій. Обстеження трудомісткі і витратні, вимагають довгого опрацю-

вання даних і навряд чи можуть проводитися частіше, ніж раз на кілька 

років. Тому опитування громадської думки можуть розглядатися як альтер-

нативне джерело даних для оцінки кількості мігрантів. 

Для оцінки обсягів трудової міграції є дві граничні умови можливості ви-

користання опитувань. По-перше, трудова міграція має бути тимчасовою. 

Робочі поїздки мають бути порівняно короткими. Абсолютна більшість міг-

рантів мають регулярно повертатися до України та/або мати родичів, які 

проживають тут постійно. Таким чином, їх можна буде врахувати, опитуючи 

або їх самих, або їхніх найближчих родичів. Оцінки на підставі опитувань не 

враховуватимуть тих, хто виїхав і не залишив в Україні нікого з родичів, або 

тих, хто забрав родину з собою. 

По-друге, міграція має бути достатньо масовою, щоб вибірка мігрантів 

давала змогу робити змістовні висновки. Так, якщо репрезентативна всеук-

раїнська вибірка серед дорослого населення (наявного станом на початок 

2013 р.) дорівнювала 1200 осіб, то приблизна кількість респондентів з до-

свідом трудової міграції становитиме 32 особи – якщо трудових мігрантів 

1 млн, 64 – якщо їх 2 млн або 96 осіб – якщо їх 3 млн. Кількість таких рес-

пондентів варіюватиме у межах похибки.  

Мінімальний обсяг (під)вибірки, згідно з більшістю рекомендацій, дорів-

нює 30 осіб. Тому за першого наближення можна вважати вибірку у 1200 осіб 

мінімально необхідною при поточних обсягах трудової міграції – аби мати 

                                                           
268 Зовнішня трудова міграція населення України / під кер. Е.М. Лібанової – К. : УЦСР, Держ-
стат України, 2009. – 119 с. 
269 Через кризу в Європі кількість українських трудових мігрантів скоротилася [Електронний 
ресурс] // ЗІК. – 2013. – 26 травня. – Доступний з : <http://zik.ua/ua/news/2013/05/29/411122>. 
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хоча б невеликий запас міцності. Під час серйозного розроблення методики 

необхідно точніше розрахувати розподіли необхідних обсягів вибірок за 

різних висхідних умов для основних методів аналізу. Очевидно, що підвибір-

ка респондентів з міграційним досвідом не репрезентує всіх трудових міг-

рантів загалом, тому необґрунтовано робити висновки щодо характеристик 

трудових мігрантів (віку, статі, тривалості роботи тощо) на підставі розподі-

лу відповідних параметрів підвибірки. 

Крім принципової можливості оцінювати параметри міграції, така мето-

дика потребує низки уточнень, серед яких зазначимо дизайн вибірки, фор-

мулювання запитань-індикаторів і саму методику розрахунку і екстраполяції 

результатів на все населення України. 

Відомо, що райони переважного походження трудових мігрантів розташо-

вані нерівномірно, з більшою концентрацією у західних областях і в сільській 

місцевості. Дизайн вибірки має включати досить багато населених пунктів 

і маршрутів у них, щоб уникнути недо- чи переоцінки кількості мігрантів.  

Формулюючи запитання, треба гранично чітко окреслити міграційний 

досвід, наявність якого вимірюється. Зокрема, визначити, що йдеться про 

трудову міграцію, вказати період вимірювання і часовий проміжок, протягом 

якого респондент мав би перебувати за кордоном. На нашу думку, останній 

не слід робити меншим за 30 діб, щоб не змішувати з прикордонною маят-

никовою міграцією. 

Оцінки кількості мігрантів слід робити не точковими, а інтервальними, щоб 

урахувати випадкову похибку вибірки. Оцінку кількості мігрантів, у першому 

наближенні можливо обраховувати, знаходячи добуток оцінки частки мігран-

тів на кількість наявного дорослого населення, згідно з даними Держстату.  

За такої оцінки найбільшою проблемою є врахування мігрантів за ме-

жами країни, про яких можна дізнатися лише з відповідей родичів. Яким 

колом родичів мігрантів слід обмежитися? Якою є генеральна сукупність 

для обчислень? Як урахувати, що ймовірність потрапити до вибірки від-

сутніх мігрантів, очевидно, буде відрізнятися від імовірності для звичай-

них респондентів?  

Спробуємо порівняти оцінки обсягів трудової міграції за результатами 

обстежень домогосподарств 2008 р. і 2012 р. з оцінками, отриманими під 

час уже згаданих вище моніторингових опитувань "Ваша думка", проведе-

них УІСД і ЦСМ у грудні 2008 р. і травні 2013 р. 

У 2008 р. 2,8% респондентів відповіли, що залучалися до трудової міг-

рації протягом 2007–2008 рр. Інтервальна оцінка з довірчою ймовірністю 
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0,95 становила 2,1–3,5%. Це дорівнює приблизно 1,1 млн осіб (інтервал 

0,8–1,3 млн). За даними обстеження Держстату, у 2007 р. – першій половині 

2008 р. кількість мігрантів становила 1,3 млн осіб. 

Друге опитування показало, що з травня 2012 р. по травень 2013 р. за 

кордоном працювало 3,6% респондентів, що з довірчою ймовірністю 0,95 

становить 2,8–4,4% населення. Це дорівнює приблизно 1,3 млн осіб (інтер-

вал 1–1,6 млн). Згідно з обстеженням Держстату, їхня кількість у 2010–2012 рр. 

становила 1,2 млн осіб. 

В обох випадках оцінка Держстату (котру ми вважаємо референтною) 

відрізняється від точкової оцінки опитування на 100–200 тис. осіб і перебу-

ває в межах інтервальної оцінки (навіть з урахуванням дещо різних часових 

проміжків і референтних генеральних сукупностей). З іншого боку, сам інтер-

вал є досить великим – 500–600 тис. осіб. Отже, за допомогою таких опиту-

вань можна зафіксувати міграційну динаміку лише якщо різниця з поперед-

ньою оцінкою перевищить 1–1,2 млн осіб – тобто якщо вона або майже 

зникне, або, щонайменше, подвоїться.  

Крім того, йшлося тільки про мігрантів, які під час опитування перебу-

вали в Україні. Аналогічні підрахунки тих, хто перебував за кордоном, да-

ють суттєво більші оцінки. Так, у 2008 р. 10,1% респондентів відповіли, що 

хтось із членів їхньої родини/домогосподарства працює за кордоном. Ін-

тервальна оцінка додатково дає щонайменше 3,3–3,4 млн осіб. У 2013 р. 

7,6% респондентів мали членів родини, які працювали за кордоном 

(у середньому – 1,4 членів родини). Проста екстраполяція знову додає від 

3,3 до 4,6 млн осіб. В обох випадках показники занадто суперечать наяв-

ним, що свідчить про необхідність іншої методики оцінки кількості тимча-

сово відсутніх українців. 

Отже, попередній розгляд можливостей опитувань громадської думки 

для оцінки обсягів української трудової міграції показав, що порядок отри-

маних оцінок збігається з результатами обстежень Держстату, і може фік-

сувати відсутність кардинальних змін її динаміки. Разом з тим, якщо зали-

шатися в межах стандартної вибірки і способу інтервального оцінювання, то 

розмах оцінок виходить дуже широким і нездатним фіксувати відмінності 

у межах кількох сотень тисяч респондентів. 

Для розроблення загальної методики необхідно вирішити низку питань 

щодо належного обсягу та дизайну вибірки, формулювання запитань, ви-

значення релевантної генеральної сукупності і способів екстраполяції ре-

зультатів опитування. Окремої уваги потребують проблеми оцінки кількості 
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трудових мігрантів, які перебувають за кордоном і можливості моніторинго-

вого відслідковування динаміки обсягу міграцій.  

Тепер розглянемо можливості оцінки міграційного потенціалу. Ми тлу-

мачимо міграційний потенціал як частку або кількість населення з високим 

рівнем психологічної готовності до виїзду за даних соціальних умов270. 

Технічно найпростіший спосіб оцінити міграційний потенціал – провести 

масове репрезентативне опитування, в якому поцікавитися у населення, чи 

не хоче воно, часом, виїхати за кордон з певною метою271. Подібні опиту-

вання проводяться регулярно, за різними вибірками і з різними формулю-

ваннями питань, але дають дуже широкий інтервал оцінок.  

Наприклад, за результатами дослідження 2011 р. у рамках проекту "Міг-

раційний потенціал України в контексті набуття безвізового режиму з ЄС", 

міграційний потенціал країни було оцінено в 5,4% (ті, хто "мали чіткі плани" 

виїхати щонайменше на півроку), хоча потенціал трудової міграції та еміг-

рації до країн Шенгенської зони було оцінено лише у 1,5%272.  

А от за оцінками А.Єрмолаєва і О.Левцуна кількість осіб, готових емігру-

вати за кордон на постійне місце проживання, дорівнювала 34,1%273. За 

даними GfK Ukraine, у 2008 р. 27% українців від 18 до 40 років серйозно 

розглядали можливість виїхати за кордон274. Найбільшою і найсумнівнішою 

оцінкою, напевно, є твердження кадрового порталу hh.ua про те, що 91% 

спеціалістів хотіли б залишити Україну275. 

З огляду на порівняння оцінок, проведених за різною методологією, спо-

стереження за їхньою динамікою і співставлення їх з реальною міграційною 

поведінкою, можна зробити такі висновки. По-перше, слід запитувати не 

про абстрактні бажання, а про конкретні наміри на найближчу перспективу 

(бажано, підтримані конкретними діями). Чим більше у намірах упевненості 

і визначеності, тим менше вони поширені. Широкі маси населення (і молодь 

                                                           
270 Кіпень В.П., Авксентьєв М.В. Міграційний потенціал України в контексті візового режиму 
ЄС: аналітичний звіт. – Донецьк, 2011. – 19 с. 
271 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории).  
272 Кіпень В.П., Авксентьєв М.В. Міграційний потенціал України в контексті візового режиму ЄС. 
273 Єрмолаєв А., Левцун О. "Вишневий сад" українського традиціоналізму [Електронний 
ресурс] // Дзеркало тижня. – 2011. – 10 червня. – № 21. – Доступний з : <http://gazeta.dt.ua/ 
SOCIETY/vishneviy_sad_ukrayinskogo_traditsionalizmu.html>. 
274 Каждый четвертый украинец готов эмигрировать из страны – опрос [Електронний ресурс] 
// Корреспондент.net. – 2008. – 28 октября. – Доступний з : <http://korrespondent.net/ukraine/ 
events/629222>. 
275 Украинские специалисты хотят работать за границей [Електронний ресурс]. – Доступний 
з : <http://hh.ua/article/13006>. 
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зокрема) не проти попрацювати за кордоном або пожити там, однак тих, хто 

це планує – помітно менше. Тих, хто мають конкретні плани на найближчий 

час і щось роблять для їхньої реалізації, – максимум кілька відсотків. Зрозу-

міло, що навіть серед них не всі зможуть добитися результату – так само, як 

і серед решти знайдуться ті, хто раптово мігрує, не особливо це плануючи.  

Отже саме категорію осіб з максимально чіткими намірами, які щось роб-

лять для їхнього втілення, слід розглядати як потенційних мігрантів у першу 

чергу. Наприклад, у 2010 р. 45% молоді віком 15–34 років хотіли б тимчасо-

во попрацювати за кордоном, якщо буде така можливість276. Однак плану-

вали це зробити вдвічі менше респондентів (22%), а планували протягом 

найближчих 3 років – утричі менше (12,9%) (табл. 5.1). Схожий показник 

отримано 2013 р., коли 13,8% респондентів віком 18–29 років планували 

поїхати працювати за кордон у найближчий рік277. 

Таблиця 5.1 

Поширеність різних форм міграційних намірів серед молоді  

(N=1812), % 

Мета поїздки за кордон 
Ті, хто хотіли б за 

наявної можливості 

Ті, хто планує 

загалом 

Ті, хто планує в 

найближчі 3 роки 

Навчання  32 12 5 

Тимчасова робота 45 22 13 

Переїзд на ПМП – – 3 

Джерело: УІСД/ ЦСМ, опитування "Молодь України", 2010. 

Якщо говорити про наміри переїхати за кордон на постійне місце прожи-

вання, то загальне бажання такого роду в 2013 р. висловили 36,7% респон-

дентів віком 18–29 років, хоча щось роблять для цього суттєво менше мо-

лоді – лише 6,2%. Останній показник адекватніше відображує можливі 

еміграційні втрати серед української молоді.  

По-друге, міграційний потенціал може відрізнятися за міграцією з різною 

метою. Дані опитувань показують, що бажання або наміри тимчасово по-

працювати за кордоном поширені суттєво більше, ніж бажання змінити 

країну проживання. Що ж до навчання за кордоном (яке є актуальним пере-

дусім для людей навколостудентського віку), то популярність відповідних 

намірів серед молодих людей перебуває посередині між трудовою і постій-

ною міграцією (табл. 5.1). 

                                                           
276 Дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2010 р. 
277 Дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 
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Відмінна поширеність різних міграційних намірів характерна і для насе-

лення в цілому. Якщо в 2013 р. поїхати попрацювати за кордон у найближ-

чий рік планували 7,4% опитаних, то лише 3,2% планувало емігрувати 

і щось для цього робили. 

По-третє, міграційні наміри завжди реалізуються помітно рідше, ніж 

з'являються. Тому для того, щоб оцінити, чи дійсно найближчим часом 

збільшиться кількість індивідів, які мігруватимуть, слід зіставляти частку 

опитаних з міграційними намірами та реальною поширеністю міграційної 

поведінки, а також з відповідними показниками міграційного потенціалу у 

попередні роки. Так, згідно з даними Інституту соціології278, частка осіб, що 

планували поїхати за кордон на тимчасові заробітки, стабільно коливалася 

на рівні 5–7% протягом 2002–2012 рр. і згадані вище 7,4% опитаних від них 

значно не відрізняються.  

Нарешті, останнє зауваження: додатково слід мати на увазі, що розрив 

між намірами і поведінкою може бути вищим для окремих категорій насе-

лення. Зокрема, є підстави вважати такою категорією молодь. Вона час-

тіше, ніж населення в цілому, має наміри на тимчасову трудову міграцію, 

хоча не має аналогічно вищої питомої ваги в структурі трудових мігрантів. 

У 2013 р. серед молоді віком 18–29 років планували трудову міграцію на 

найближчу перспективу 13,8%, тоді як серед усього населення – лише 

7,4%279.  

Крім того, за даними моніторингу "Українське суспільство", розповсю-

дженіші міркування про тимчасову трудову міграцію серед молоді – ста-

більне явище (рис. 5.1). Молодь до 30 років виявляла бажання попрацюва-

ти за кордоном приблизно в 2 рази частіше (статистично значущий рівень 

відмінності р=0,001).  

Водночас проведене Держстатом обстеження домогосподарств у 2008 р. 

показує, що участь молоді у трудових міграціях навряд чи перевищує ак-

тивність інших працездатних вікових груп (табл. 5.2). Порівняно з усім насе-

ленням серед трудових мігрантів більша питома вага економічно найбільш 

активної категорії 25–49 років. Наймолодша категорія (15–24 роки) пред-

ставлена серед мігрантів менше, оскільки більшість її представників, оче-

видно, присвячують себе навчанню. 

                                                           
278 Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – 
С. 633. 
279 Дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 
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Рис. 5.1. Динаміка частки опитаних, котрі збиралися у найближчий рік 

поїхати на тимчасові заробітки за кордон, % 

Джерело: масив даних моніторингу "Українське суспільство" ІС НАНУ, 2002–2012 рр. 

Таблиця 5.2 

Трудові мігранти і населення України  

за віковими категоріями і статтю, % 
Вікова  

категорія осіб, 

роки 

Трудові мігранти 2005–2008 рр. 
Населення України  

станом на 1 січня 2008 р. 

Усього Жінки Чоловіки Усього Жінки Чоловіки 

15–24 роки 15,3 12,0 16,8 23,4 22,2 24,8 

25–29 років 14,2 12,3 15,1 11,6 11,1 12,1 

30–34 роки 15,7 16,6 15,2 11,0 10,7 11,3 

35–39 років 14,6 14,2 14,9 10,5 10,4 10,6 

40–49 років 29,3 30,2 28,9 22,5 23,1 22,0 

50–59 років 10,9 14,7 9,1 20,9 22,6 19,2 

Разом  100 100 100 100 100 100 

Джерело: Зовнішня трудова міграція населення України / під кер. Е.М.Лібанової – К. : 2009. – 

С. 29; Населення України [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://database.ukrcensus. 

gov.ua>. 

5.3. Масштаби міграційних процесів в Україні 

З точки зору поширеності і відповідних наслідків для українського суспіль-

ства слід виокремити два типи міграції як найбільш масові: тимчасову тру-

дову та еміграцію на ПМП. Почнемо з тимчасової трудової міграції. 
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Її оцінки протягом 2000-х років суттєво коливаються – від 1 до 7 млн 

осіб280. Проте фахівці вважають найбільш обґрунтованою оцінку близько 

1,5–2 млн осіб до 2005 р.281, 1,5 млн – у 2005–2008 рр. (що становить 5,1% 

населення України працездатного віку)282 і 1,2 млн осіб у 2010–2012 рр.283. 

З урахуванням мігрантів пенсійного віку і тих, хто виїхав ще до 2005 р., кіль-

кість трудових мігрантів з України оцінювалася у 2012 р. у 2,1 млн осіб284. 

Базою таких оцінок є розрахунки Держстату України на підставі емпіричних 

обстежень домогосподарств з додатковим урахуванням даних державної 

статистики України та країн-реципієнтів. Більші оцінки обсягів міграції мо-

жуть базуватися на ширшому контингенті осіб з міграційним досвідом285. 

Усього близько трьох мільйонів українських громадян хоч раз виїжджали за 

кордон з метою працевлаштування в межах сезонної міграції286. 

Нами також було зроблено дві оцінки кількості транскордонних трудо-

вих мігрантів на підставі кількісних опитувань громадської думки. Згідно 

                                                           
280 Зовнішня трудова міграція населення України. – 119 с.; Стан дотримання та захисту прав 
громадян України за кордоном: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини. – К., 2003. – 189 с.; Трудова міграція населення Тернопільської області: 
кількісний та географічний аспекти. – Тернопіль : Лідер, 2002. – 52 с.; Позняк О. Масштаби 
зовнішніх трудових міграцій населення України // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 6; Гни-
біденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення // Економіка України. – 2001. 
– № 4; Малиновська О. Проблема зовнішньої трудової міграції в Україні [Електронний ре-
сурс] // Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу : матеріали Міжнародно-
го науково-практичного семінару (Львів, 11 листопада 2003 р.). – Доступний з : <http://www.jі-
magazіne.lvіv.ua/semіnary/2003/sem11-11.htm#mal>; Прибыткова И. Трудовые мигранты в 
социальной иерархии украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг. – 
2002. – № 4. – С. 159; Науково-аналітична доповідна записка "Соціальні проблеми працев-
лаштування та міграційні орієнтації молоді" / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 
України". – К., 2006; Гайдуцький А. Міграційний капітал в Україні: прихована реальність // 
Дзеркало тижня. – 2007. – № 15. – 21 квітня; Стародуб А. Українська трудова міграція у дзе-
ркалі соціології // Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соці-
ології. – К, 2005. 
281 Малиновська О. Проблема зовнішньої трудової міграції в Україні [Електронний ресурс]. – 
Доступний з : <http://www.jі-magazіne.lvіv.ua/semіnary/2003/sem11-11.htm#mal>; Стародуб А. 
Українська трудова міграція у дзеркалі соціології. 
282 Зовнішня трудова міграція населення України. 
283 Через кризу в Європі кількість українських трудових мігрантів скоротилася [Електронний 
ресурс]. – Доступний з : <http://zik.ua/ua/news/2013/05/29/411122>.  
284 Позняк О. Соціальні наслідки євроінтеграції України : Міжнародна міграція. – К. : Фонд 
ім. Фрідріха Еберта. – 2012. – С. 2. 
285 Зовнішня трудова міграція населення України. 
286 За два года на заработки за границу выехали 1,2 миллиона украинцев [Електронний 
ресурс] // Зеркало недели. – 2013. – 31 жовтня. – Доступний з : <http://zn.ua/UKRAINE/za-
poslednie-dva-goda-na-zarabotki-za-granicu-vyehali-1-2-milliona-ukraincev-131968_.html>. 
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з однією з них, їхня кількість у 2010 р. – квітні 2011 р. становила 0,61–

0,75 млн осіб287. 

Згідно з моніторинговим опитуванням УІСД/ЦСМ 2013 р. їхня кількість 

протягом травня 2012 р. – травня 2013 р. становила приблизно 1,3 млн осіб; 

точніша оцінка лежить в інтервалі від 1 до 1,6 млн осіб. Розрахунок було 

зроблено з огляду на те, що 3,6% респондентів (з урахуванням похибки 

вимірювання) особисто працювали за межами України щонайменше місяць 

упродовж цього періоду, а також кількості постійного населення віком 18 ро-

ків і старших в Україні на початку 2013 р. (37382,3 тис.288).  

Остання оцінка є дещо заниженою, оскільки не враховує трудових мігран-

тів, які здійснювали робочі поїздки тривалістю менше, ніж 1 місяць. Крім того, 

певна частина трудових мігрантів на час опитування перебувала на заробіт-

ках і тому фізично не могла потрапити до вибірки – 7,6% респондентів відпо-

віли, що мали принаймні одного члена сім'ї (не враховуючи себе), який про-

тягом останнього року мав досвід роботи за кордоном. Але загалом порядок 

нашої оцінки співпадає зі згаданими даними Держстату за 2010–2012 рр. 

Відповідно можна говорити, що принаймні з 2005 р. драматичних змін 

у масштабі тимчасових трудових міграцій не було. Вони дещо зменшилися 

після світової кризи 2008 р. Про це свідчить низка джерел: оцінки Держста-

ту за 2010–2012 рр., наша оцінка за 2010–2011 рр., зменшення кількості 

українських іммігрантів у країнах ОЕСР у 2009 р. порівняно з 2007 р.289, 

а також зменшення обсягу грошових переказів з-за кордону у 2010 р. порів-

няно з 2008 р.290. 

Питання про те, чи відновилися їхні обсяги, чи збільшилися вони станом 

на 2013 р., залишається відкритим. Даних Держстату з цього приводу не-

має. З іншого боку, наша оцінка за 2012–2013 рр. та останні дані НБУ щодо 

динаміки грошових переказів з-за кордону291 дають підставу припустити 

певне збільшення. 

                                                           
287 Балакірєва О., Шестаковський О. Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної 
оцінки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – 
№ 993. – С. 102–106. 
288 Див. сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://ukrstat.gov.ua/>. 
289 Балакірєва О., Шестаковський О. Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної 
оцінки. – С. 102–106. 
290 Огляд приватних грошових переказів [Електронний ресурс] / НБУ. – Доступний з : <http:// 
www.bank.gov.ua/Balance/PB/Ogl_grosh_perekaz.pdf>. 
291 Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну [Електронний ресурс] / НБУ. – 
Доступний з : < http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840>. 
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Окремо зауважимо, що сформувалася категорія циркулярних мігрантів, 

які регулярно здійснюють трудові поїздки за кордон. Серед тих, хто станом на 

2013 р. недавно працював за кордоном, понад половину (59,7%) планували 

знову туди поїхати у найближчий рік. Тобто близько половини трудових мігран-

тів вдаються до циркулярної міграції. У перерахунку на відносні показники це 

означає, що на цей час близько 2,3% дорослого економічно активного насе-

лення України (віком 18–70 років) регулярно працює за кордоном, здійснюючи 

порівняно короткоcтрокові поїздки тривалістю від одного до кількох місяців.  

Перейдемо до масштабів еміграції на постійне місце проживання. Перш 

за все, необхідно зауважити на поширеність завищених оцінок її обсягів. Го-

ловною емпіричною підставою для них є дані Департаменту ООН з народо-

населення, згідно з якими 6,6 млн осіб, народжених на території України, 

проживають за її межами. Це становить близько 14% наявного населення і є 

одним з найвищих показників у світі292. Цей факт періодично використовуєть-

ся у публіцистиці293, а іноді тлумачиться як кількість трудових мігрантів294.  

Але, як доречно зауважує О.Малиновська, значна частина таким чином 

порахованих емігрантів стала такими в результаті внутрішньої міграції часів 

СРСР, радянсько-польських обмінів населення після Другої світової війни 

і післявоєнної та "перебудовної" політичної еміграції до США, Ізраїлю і Ні-

меччини295. Еміграція з незалежної України, безперечно, була помітною, 

але її обсяги слід оцінювати скромніше, до 2,7–3 млн осіб296. 

Далеко не завжди, проте є випадки, коли тимчасова трудова міграція мо-

же ставати постійною. Кількість заробітчан, які не бажали б повертатися до 

України, у 2008 р. оцінювалася у 133,3 тис. осіб297. Хоча це становить лише 

17% трудових мігрантів, такі втрати для українського суспільства, скоріш за 

все, є незворотними. Крім того, за оцінкою О.Позняка298, в останні роки збіль-

шилися випадки переходу трудової міграції з тимчасової форми у постійну.  

                                                           
292 Migration and Remittances Factbook (2011). Вy Dilip Ratha – 2ndEd., 3. 
293 Вареник Н. Бізнес-еміграція [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2014. – 24 січня. – 
№ 2. – Доступний з : <http://gazeta.dt.ua/business/biznes-emigraciya-_.html>. 
294 Гайдуцький А. Міграційний клондайк для України [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 
2013. – 15 листопада. – № 42. – Доступний з : <http://gazeta.dt.ua/international/migraciyniy-
klondayk-dlya-ukrayini-ukrayina-mozhe-vp-yatero-zbilshiti-groshovi-perekazi-migrantiv-yakscho-
skoristayetsya-dosvidom-filippin-_.html>. 
295 Проблемы реинтеграции и возвращения трудовых мигрантов из Европейского Союза 
в страны Пограничья. – С. 242. 
296 Там само. – С. 243, 248. 
297 Зовнішня трудова міграція населення України. – С. 63. 
298 Позняк О. Соціальні наслідки євроінтеграції України : Міжнародна міграція. – С. 4.  
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Наостанок слід зауважити, що транскордонна трудова міграція, скоріше 

за все, є суттєво меншою за внутрішню. За даними нашого дослідження 

2010–2011 рр., 73,2% опитаних мігрантів працювало в межах України, при-

чому 58,2% – у межах своєї області. Примітно, що зазвичай практикувалася 

або внутрішня, або зовнішня міграція. Частка домогосподарств з обома 

типами трудових мігрантів була незначною. 

Тимчасова трудова міграція за кордон як соціальний ліфт. Не-

зважаючи на помітні масштаби міграції, у масштабах усього суспільства 

вона залишається досить специфічним видом соціальної мобільності. Перед-

усім очевидно, що одна з принципових рис трудової міграції як соціального 

ліфта – він може винести індивіда, а часом і його родину за межі соціального 

простору суспільства їхнього походження. Розглянемо також загальні шанси 

на висхідну мобільність з точки зору професійного статусу, матеріального 

добробуту, а також у перспективі міжгенераційної мобільності. 

Дослідження трудової міграції Держстатом у 2008 р. показало, що час-

тіше за все з точки зору змін професійного статусу мобільність є або низ-

хідною, або, в кращому випадку, без суттєвих переміщень у вертикальній 

проекції. Більшість трудових мігрантів працювали у вторинному секторі 

ринків праці країн призначення – на відносно низькокваліфікованих посадах 

у будівництві (51,6%), домашніх господарствах (16,3%), сільському госпо-

дарстві (8,5%) і торгівлі (8,1%), за короткотерміновими домовленостями 

і без особливих перспектив299.  

Відповідно до цього обстеження300, якщо трудовий мігрант вдома мав 

робітничу спеціальність, то він дуже часто і працював за нею і за кордоном, 

хоча нерідко і переходив у сферу торгівлі, побутових послуг чи найпрості-

ших професій. Колишні висококваліфіковані працівники, які нерідко займали 

в Україні певні посади, зазвичай працювали у країні призначення на роботі 

з нижчим статусом, ніж на батьківщині. 

Традиційний для працевлаштування іммігрантів вторинний сектор від-

різняється, крім іншого, тим, що складається з робочих місць чи занять, які 

мало приваблюють місцеве населення, і тим, що часто є неформальними 

і слабо контрольованими державою або громадськістю. А саме ці риси при-

таманні більшості (хоч і не всім) нішам, у яких працюють українські трудові 

мігранти301. 

                                                           
299 Зовнішня трудова міграція населення України. – С. 40. 
300 Там само. – С. 43. 
301 Там само. – С. 39. 
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З цього випливають два висновки. По-перше, українські мігранти в се-

редньому мають невисокі шанси на високу траєкторію вертикальної мо-

більності, особливо якщо вони розглядають своє працевлаштування як 

тимчасове (у більшості випадків).  

По-друге, міра їхньої експлуатації працедавцями дуже висока, а соці-

альний статус – низький. Тобто про високий рівень їхнього життя не йдеть-

ся. Так, дві третини мігрантів працювали без письмової угоди, за усною до-

мовленістю. Мігранти працюють у півтора-два рази довше за нормативну 

тривалість робочого часу в Україні, регулярно стикаються з іншими пору-

шеннями трудових прав і домовленостей, і лише половина з них була охоп-

лена соціальним страхуванням. 

Перейдемо до покращення матеріального добробуту мігрантів. Вони, 

безумовно, заробляють за кордоном більше, але це зовсім не гарантує до-

бробут їхніх родин в Україні. У 2008 р. середньомісячний заробіток мігранта 

(817 дол. США) втричі перевищував середній заробіток штатного працівни-

ка в Україні (268 дол. США). 

З іншого боку, якщо брати в цілому, то розподіл самооцінок матеріаль-

ного добробуту між домогосподарствами і мігрантами суттєво не відрізняв-

ся. При цьому відзначимо деякі нюанси.  

Серед домогосподарств, які вважали себе заможними, більше половини 

отримували допомогу від мігрантів, причому в обсягах, вищих за середні; 

але домогосподарств, що віднесли себе до заможних, було лише близько 

1%302. Крім того, у сільській місцевості середній розмір допомоги у 1,4 раза 

перевищував відповідний показник у містах. Тому суб'єктивне підвищення 

добробуту сімей та їхніх членів у результаті трудової міграції, ймовірно, 

було більше виражене у сільській місцевості, особливо враховуючи об'єк-

тивно нижчий рівень життя в українських селах. 

Якщо узагальнювати, то одним з вагомих чинників добробуту заможних 

домогосподарств є трудова міграція. Проте вибір цього шляху далеко не 

обов'язково веде до заможності, хоча й допомагає зводити кінці з кінцями. 

Вертикальна мобільність трудових мігрантів може бути проблематичною 

і при поверненні в Україну. По-перше, мігранти, які виконують переважно 

низькокваліфіковану роботу, втрачають свою кваліфікацію або не отриму-

ють її взагалі. По-друге, певна частина мігрантів повертаються, коли завер-

шують трудову кар'єру, а на пенсії складно просуватися вгору. По-третє, 

                                                           
302 Там само. – С. 56; Малиновська О. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагу-
вання. – С. 10–11. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

190 

отримані за кордоном знання і вміння часто неможливо використати в Украї-

ні. Трудові мігранти наражаються на небезпеку маргіналізації. 

Нарешті, тимчасова трудова міграція може мати не конче негативні, але 

туманні наслідки у довготривалій перспективі для міжгенераційної соціаль-

ної мобільності – тобто для дітей трудових мігрантів.  

Трудові мігранти можуть краще забезпечити своїх дітей матеріально, 

дати їм краще медичне забезпечення і освіту, а часом і купити житло. Ра-

зом із тим відсутність батьків є сильним стресом, діти частіше і довше за-

лишаються без догляду, раніше призвичаюються до шкідливих звичок, біль-

шою мірою схильні до споживацьких поглядів на життя. Чи стане дитина в 

таких умовах більш самостійною і розумно використає батьківські ресурси, 

а чи навпаки, втратить мотивацію до навчання і роботи – залежить від ба-

гатьох чинників, але ризик десоціалізації існує. 

Іншими можуть бути наслідки міжгенераційної мобільності, коли мігран-

ти залишаються жити у новій країні і забирають до себе свої родини. Якщо 

діти перебувають без необхідних документів і адекватного доступу до осві-

ти, то в них виникають проблеми з відвідуванням школи303, що очевидно 

може створити їм проблеми у майбутньому.  

З іншого боку, якщо дати дітям доступ до освіти і базового соціального 

захисту, то, як показує досвід США, 1,5–2 покоління мігрантів (діти, які були 

привезені у ранньому віці або народилися в новій країні) в середньому пе-

ревершують своїх батьків за рівнем освіченості, прибутками і соціальним 

станом. Іншими словами, перспективи їхньої соціальної мобільності в но-

вому суспільстві є кращими, однак це будуть бали не на користь України. 

Таким чином, у більшості випадків тимчасова трудова міграція українців 

є соціальним ліфтом з хоча й певним покращенням добробуту, проте низь-

кою траєкторією, неясними довгостроковими перспективами і небезпекою 

маргіналізації у суспільствах по обидва боки кордону.  

Слід зауважити, що до транскордонної трудової міграції люди вдаються 

переважно тоді, коли проблематичним є доступ до інших шляхів поліпшен-

ня свого статусу, добробуту родини і подолання соціальної ексклюзії. Свід-

ченням цього є склад трудових мігрантів, серед яких висока питома вага 

мешканців праценадлишкових і переважно сільських територій Західної 

України, чоловіків працездатного віку і жінок старшого працездатного віку. 

                                                           
303 Украинская Греция: проблемы, причины, перспективы (по результатам опроса трудовых 
мигрантов) / [Е.Левченко, Е.Малиновская, И.Шваб, О.Трофименко]. – К. : Агентство "Украи-
на", 2010. – С. 192. 
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5.4. Міграційний потенціал українського суспільства: 

поширеність і чинники намірів міграції для  

тимчасового працевлаштування і на ПМП 

Сукупність існуючих даних свідчить про відсутність суттєвих змін поши-

реності міграційних намірів. Як зазначалося вище, у 2013 р. серед опитаних 

лише 7,4% планували поїхати працювати за кордон найближчого року. Слід 

іще раз нагадати, що навряд чи гарантовано поїдуть всі, хто планує це зро-

бити. Соціально-демографічні особливості потенційних трудових мігрантів 

у 2013 р. були такими (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Розподіл відповідей на запитання "Чи плануєте Ви поїхати працювати 

за межі України у найближчий рік" за поселенськими і соціально-

демографічними ознаками, наявністю членів родини, які працювали 

за кордоном, і попереднім досвідом міграції (N=1952), % 

Показник Так, планую Ні, не планую Усі, хто відповів 

За регіоном проживання* 

Західний 12,9 87,1 100,0 

Центральний  8,7 91,3 100,0 

Північний  4,7 95,3 100,0 

Східний  5,6 94,4 100,0 

Південний  6,4 93,6 100,0 

За типом населеного пункту 

Обласний центр 6,1 93,9 100,0 

Інше місто 7,7 92,3 100,0 

Село 8,4 91,6 100,0 

За віковою категорією* 

18–29 років  13,8 86,2 100,0 

30–39 років 9,2 90,8 100,0 

40–49 років 6,9 93,1 100,0 

50–59 років 6,5 93,5 100,0 

60 років і старші 1,6 98,4 100,0 

За статтю*) 

Чоловіча 9,8 90,2 100,0 

Жіноча  5,6 94,4 100,0 

За рівнем освіти 

Початкова або неповна середня 5,2 94,8 100,0 

Повна середня 8,2 91,8 100,0 

Базова вища 6,7 93,3 100,0 

Вища  7,7 92,3 100,0 
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Продовження табл. 5.3 
Показник Так, планую Ні, не планую Усі, хто відповів 

За наявністю членів родини, хто зараз працює за кордоном або працював щонаймен-
ше 30 днів за останні 12 місяців* 

Є  23,9 76,1 100,0 

Немає  6,1 93,9 100,0 

За наявністю особистого досвіду роботи за кордоном щонайменше 30 днів за останні 
12 місяців* 

Є досвід 59,7 40,3 100,0 

Немає досвіду 5,5 94,5 100,0 

* Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,001. 

Джерело: дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 

У західних областях наміри були очікувано поширені більше, помітно 

менше – у північних і східних областях. За типом населеного пункту статис-

тично значущі відмінності відсутні. 

Частка потенційних мігрантів також була суттєво більшою серед молоді 

до 29 років, а також серед чоловіків. За рівнем освіти значущих відміннос-

тей у міграційних намірах не виявлено. Є зв'язок з наявністю інших членів 

родини, які нещодавно вдавалися до трудових міграцій. Так, у родинах, де 

є родичі з досвідом трудових міграцій, майже чверть (23,9%) опитаних ви-

словили намір поїхати працювати за межі України у найближчий рік. Тобто 

позитивний досвід трудових міграцій членів родини стає одним із чинників 

залучення до трудових поїздок й інших родичів. 

Серед тих, хто недавно працював за кордоном, понад половину плану-

ють знову туди поїхати у найближчий рік. З іншого боку, такі респонденти 

становлять лише 28% тих, хто висловив бажання попрацювати за кордо-

ном. Отже, можна стверджувати, що більшість тих, хто планує працювати 

за кордоном, подібного досвіду не мають. 

Щодо планів еміграції на ПМП в іншу країну, то у 2013 р. п'ята частина 

(20,5%) опитаних304 висловили бажання жити за межами України. Проте 

цей показник свідчить радше про незадоволеність умовами життя, аніж про 

можливість масових від'їздів. Підтвердженням цього є те, що лише 3,2% 

опитаних щось роблять для того, аби емігрувати, тобто серйозно налашто-

вані і практично орієнтовані. Така цифра адекватніше відображає можливі 

еміграційні втрати населення України. Серед практичних кроків, орієнтова-

них на підготовку до від'їзду в іншу країну, називалися конкретні дії: перего-

вори з роботодавцем, вивчення іноземної мови, накопичення коштів, набут-

                                                           
304 Дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 
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тя вищої освіти в інший країні, підготовка документів на виїзд, пошук місця 

роботи за кордоном, придбання житла в інший країні, пошук знайомих, кон-

сультації тощо. 

Загальні еміграційні настрої дещо менше поширені серед мешканців пів-

нічних і південних областей. За типом населеного пункту статистично значу-

щих відмінностей не виявлено. Питома вага бажаючих емігрувати помітно 

вища серед молоді віком до 29 років і становить більше третини, що є триво-

жною тенденцією. У віковій групі 30–39 років кожен четвертий висловив такий 

намір (оцінки, вищі за середні). Найменше еміграційні наміри демонструють 

представники вікової групи від 60 років і старші. Більш високі наміри зафіксо-

вані серед чоловіків, ніж серед жінок. Менша частка бажаючих виїхати серед 

осіб, що не мають повної середньої освіти, також є відображенням меншої 

міри намірів літніх людей змінити країну проживання (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 
Розподіл відповідей на запитання "Чи хотіли б Ви переїхати жити  
за межі України?" за поселенськими і соціально-демографічними 

ознаками (N=1899), % 

Показник Хотіли б  Не хотіли б  Усі, хто відповів  

За регіоном проживання* 

Західний 23,0 77,0 100,0 

Центральний  22,8 77,2 100,0 

Північний  15,7 84,3 100,0 

Східний  22,8 77,2 100,0 

Південний  16,1 83,9 100,0 

За типом населеного пункту 

Обласний центр 17,4 82,6 100,0 

Інше місто 22,1 77,9 100,0 

Село 21,5 78,5 100,0 

За віковою категорією*** 

18–29 років  36,7 63,3 100,0 

30–39 років 27,4 72,6 100,0 

40–49 років 18,7 81,3 100,0 

50–59 років 15,8 84,2 100,0 

60 років і старші 6,3 93,7 100,0 

За статтю** 

Чоловіча 23,2 76,8 100,0 

Жіноча  18,3 81,7 100,0 

За рівнем освіти** 

Початкова або неповна середня 10,8 89,2 100,0 

Повна середня 21,8 78,2 100,0 

Базова вища 20,9 79,1 100,0 

Вища  21,7 78,3 100,0 
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Продовження табл. 5.4 
Показник Хотіли б  Не хотіли б  Усі, хто відповів  

За наявністю особистого досвіду роботи за кордоном щонайменше 30 днів за останні 
12 місяців** 

Є досвід 34,9 65,1 100,0 

Немає досвіду 19,9 80,1 100,0 

* Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,05. 
** Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,01. 
*** Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,001. 

Джерело: дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 

Щодо трьох відсотків, котрі серйозно налаштовані на еміграцію, їхня мала 

кількість у вибірці (61 особа) дає змогу побачити статистичну значущість ли-

ше найбільш помітних відхилень від решти населення за поселенськими і 

соціально-демографічними ознаками. Так, розбіжностей між регіонами прожи-

вання і типом поселення на статистично значущому рівні немає (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Розподіл відповідей на запитання "Чи робите Ви що-небудь,  

щоб переїхати за кордон на постійне місце проживання?"  
за поселенськими і соціально-демографічними ознаками (N=2010), % 

 Так, роблю 
Ні, не роблю /  

Запитання не ставилося 
Усі опитані 

За регіоном проживання 

Західний 3,1 96,9 100,0 

Центральний  3,8 96,2 100,0 

Північний  2,6 97,4 100,0 

Східний  2,9 97,1 100,0 

Південний  3,2 96,8 100,0 

За типом населеного пункту 

Обласний центр 3,3 96,7 100,0 

Інше місто 2,9 97,1 100,0 

Село 2,9 97,1 100,0 

За віковою категорією* 

18–29 років  6,2 93,8 100,0 

30–39 років 3,4 96,6 100,0 

40–49 років 3,8 96,2 100,0 

50–59 років 1,4 98,6 100,0 

60 років і старші 0,6 99,4 100,0 

За статтю  

Чоловіча 3,5 96,5 100,0 

Жіноча  2,6 97,4 100,0 

За рівнем освіти 

Початкова або неповна середня 1,7 98,3 100,0 

Повна середня 3,9 96,1 100,0 
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Продовження табл. 5.5 

 Так, роблю 
Ні, не роблю /  

Запитання не ставилося 
Усі опитані 

Базова вища 2,3 97,7 100,0 

Вища  2,9 97,1 100,0 

За наявністю особистого досвіду роботи за кордоном щонайменше 30 днів за останні 
12 місяців** 

Є досвід 8,5 91,5 100,0 

Немає досвіду 2,9 97,1 100,0 

* Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,001. 
** Зв'язок між змінними статистично значущий за критерієм χ2 на рівні p=0,05. 

Джерело: дані моніторингового опитування УІСД/ЦСМ, 2013 р. 

Переважання серйозно налаштованих серед чоловіків і осіб із серед-

ньою освітою не є статистично значущим. Помітно більшою є питома вага 

тих, хто орієнтований на міграцію та здійснює для цього практичні кроки, 

серед молоді віком 18–29 років. Ті, хто бажає жити в іншій країні,зокрема ті, 

хто щось для цього робить, частіше є недавніми трудовими мігрантами 

(табл. 5.4–5.5). Утім, значення цього чинника не варто переоцінювати. Якщо 

серед бажаючих тимчасово попрацювати за кордоном 28% раніше мали 

такий досвід, то серед бажаючих емігрувати й тих, хто докладає до цього 

зусиль, такий показник дорівнює 6 і 10% відповідно. Отже, попередній дос-

від міграції, хоча й може впливати на появу еміграційних настроїв, частіше 

формує установки на подальшу трудову циркулярну міграцію. 

5.5. Молодь як окрема категорія трудових мігрантів 

Особлива увага до молоді пояснюється тим, що це – найбільш активна 

і перспективна частина населення України, її майбутнє. Молодь (особи віком 

до 35 років) є повноправними учасниками такої форми соціальної мобіль-

ності українців, як транскордонна трудова міграція.  

Питома вага мігрантів серед осіб віком 18–34 років приблизно така са-

ма, як і серед старших індивідів працездатного віку. За даними опитувань 

УІСД/ЦСМ, проведених у 2008 р і 2013 р., частка респондентів цього віку з 

досвідом трудової міграції становила 3,5 і 5,2% відповідно. Відмінність між 

частками мігрантів серед молоді й усього населення в обох випадках була 

статистично незначущою.  

Якщо не обмежуватися тільки нещодавньою трудовою міграцією, частка 

молоді з подібним досвідом більша. У 2010 р. такий показник становив 6% 
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опитаних віком 15–34 роки305. Зауважимо, що приблизно половина з них 

працювали за кордоном менше півроку. 

За даними обстеження домогосподарств у 2008 р., серед молодих міг-

рантів дещо більша частка тих, хто не планує повертатися до України – 

тобто тих, кого можна вважати незворотною демографічною втратою. Загалом 

частка таких заробітчан сягала 17%, хоча серед молоді віком 25–29 років 

вона становила 23,1%. Загалом молодь віком 15–35 років – це близько по-

ловини загальної кількості тих, хто не бажає повертатися додому306.  

Помітною особливістю є стабільне переважання молодих чоловіків над 

жінками в структурі мігрантів. У 2013 р. також спостерігалася значуща різ-

ниця між часткою трудових мігрантів серед юнаків і дівчат (7,3 та 3,1% від-

повідно). Крім того, за даними обстеження Держстату 2008 р., частка моло-

ді до 30 років трохи вища серед мігрантів-чоловіків (табл. 5.2). 

Такий гендерний розподіл можна пояснити тим, що молоді чоловіки ма-

ють більше можливостей мігрувати, ніж молоді жінки, які часто народжують 

і виховують дітей. З іншого боку, у старшому віці жінки порівняно з чоло-

віками мають більше шансів працевлаштуватися за кордоном, працюючи 

у домогосподарстві307.  

Наміри молоді щодо здійснення тимчасової трудової міграції, а також 

постійного переїзду за кордон, поширені більшою мірою, ніж власне подіб-

ний досвід. Найближчим часом поїхати за кордон, щоб тимчасово попра-

цювати, хотіли б 13,8% молоді, опитаної у 2013 р. Судячи з інших дослі-

джень, такий порядок поширеності планів тимчасово попрацювати за  

кордоном зберігається останні роки. Визначені плани найближчим часом 

переїхати постійно жити в іншу країну притаманні меншій кількості молоді. 

Зокрема, за даними 2013 р., такі плани мали лише 6,2% опитаної молоді. 

Загалом донедавна не слід було очікувати збільшення міграції молоді. Важ-

ко сказати, наскільки на ці наміри вплинули події Євромайдану – даних що-

до цього ще немає. 

Базуючись на даних опитування молоді 2010 р., ми дослідили чинники, 

котрі можуть бути пов'язані з підвищеною поширеністю міграційних намірів. 

Нагадаємо, що відповідно до цього дослідження у найближчі три роки 13% 

молоді планували тимчасову трудову міграцію, ще 3% планували виїзд на 

постійне місце проживання. 

                                                           
305 УІСД/ЦСМ, обстеження "Молодь України", 2010 рік. 
306 Зовнішня трудова міграція населення України. – С. 63. 
307 Там само. – С. 29. 
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Чинники, що статистично значущо пов'язані з намірами молоді мігрувати 

за кордон, можна згрупувати у три категорії308. 

По-перше, планують поїздку за кордон передусім молоді люди з тради-

ційно праценадлишкових регіонів – сільської місцевості, західних і частково 

північних областей.  

По-друге, це найбільш мобільна молодь унаслідок демографічно-родин-

них обставин: 20–24 річні хлопці, які живуть у великих родинах і не мають 

власної сім'ї і дітей.  

По-третє, вирішальними причинами, які змушують задуматися про міг-

рацію, не є безробіття і бідність самі по собі. Вищі заробітки за кордоном 

звісно привабливіші, ніж безробіття в Україні. Понад те, для потенційних 

трудових мігрантів не було знайдено зв'язку з матеріальним становищем 

родини або самооцінкою соціального статусу. Для потенційних мігрантів на 

ПМП серед молоді навпаки характерні в середньому дещо вищі оцінки сво-

го стану за згадуваними показниками. 

Водночас серед працюючої молоді, яка бажає трудитися за кордоном, ниж-

ча задоволеність поточною роботою і менша впевненість в тому, що її не буде 

втрачено найближчим часом. Дуже поширені міграційні настрої також серед 

безробітних, які, проте, активно шукають роботу. Крім того, частіше міркують 

про міграцію за кордон ті молоді люди, кому важко започаткувати власну спра-

ву в Україні через відсутність первинного капіталу, бюрократичні перепони, 

занадто високе оподаткування, складну економічну і політичну ситуацію. 

Для того щоб оцінити значущість кожного окремого вказаного чинника, 

ми вдалися до серії логістичних регресій. З метою економії місця ми наво-

димо не всю послідовність моделей, а лише останню, яка включає тільки 

статистично значущі чинники (табл. 5.6).  

Найщільніший зв'язок з міграційними намірами серед включених нами 

факторів має регіон проживання. Якщо порівнювати з мешканням у східних 

областях, то проживання майже у будь-якому іншому регіоні підвищує шан-

си мати такий намір у 2,13–4,87 раза (95% довірчі інтервалів змінюються 

від 1,22 до 7,6). Єдиний виняток – АР Крим. Хоча проживання у сільській 

місцевості також збільшувало шанси, однак включення до моделі регіональ-

ного розподілу зробило вплив типу поселення незначущим. 

                                                           
308 Дані відповідного статистичного аналізу див. у Шестаковський О.П. Залученість україн-
ської молоді до процесів трудової міграції // Участь молоді в суспільному житті: економічна 
активність [щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 
України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012 р.)] / Міністерство молоді та 
спорту України. – К., 2013. – С. 86–98. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

198 

Таблиця 5.6 

Логістична модель "Значущі чинники, котрі підвищують шанси  

мати намір на тимчасову трудову міграцію серед молоді" 

Показник 
Відношення  

шансів (OR) 

95% дов. інтервал для 

відношення шансів 

Нижній Верхній 

Константа 0,03***   

Регіон    

Схід  Ref. Ref. Ref. 

Захід 4,87*** 3,13 7,60 

Центр 2,13** 1,24 3,67 

Північ 4,55*** 2,74 7,56 

Південь 3,07*** 1,76 5,33 

АР Крим 0,76 0,25 2,28 

м. Київ 2,38* 1,22 4,64 

Стать    

Жінки  Ref. Ref. Ref. 

Чоловіки  2,02*** 1,49 2,72 

Бажання стати підприємцем    

Немає бажання Ref. Ref. Ref. 

Є бажання 1,70*** 1,25 2,30 

Уже підприємець 1,21 0,59 2,48 

Позиція стосовно роботи/навчання* 

задоволеність роботою 
   

Тільки працюю = 1* 

Задоволеність роботою (1 – повністю незадоволений; 

11 – повністю задоволений) 

0,97 0,89 1,05 

Позиція стосовно роботи/навчання* 

Активний пошук роботи 
   

Не працюю, не навчаюся = 1* 

Безробітний, але активно шукаю роботу =1 
1,73* 1,06 2,83 

Залежна змінна – наявність відповідного наміру (1=так, 0=ні).  
Предиктори включалися за алгоритмом Forward Stepwise: LR. Інші налаштування стандарт-
ні. Відношення шансів можливо інтерпретувати так: у скільки разів зростають шанси мати 
міграційний намір порівняно з референтною (Ref.) категорією або нулем 
*  Зв'язок статистично значущий на рівні p=0,05. 
**  Зв'язок статистично значущий на рівні p=0,01. 
*** Зв'язок статистично значущий на рівні p=0,001. 

Джерело: дані УІСД/ ЦСМ, опитування "Молодь України", 2010 р., розрахунки автора. 

Серед чинників, котрі зберегли свою статистичну значущість – чоловіча 

стать і бажання відкрити свою справу. Також, якщо респондент безробітний 

і не навчається, проте активно шукає роботу, то це збільшує його шанси мати 

намір на трудову міграцію у 1,73 раза (95% довірчий інтервал 1,06–2,83). 
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Інакше кажучи, найбільше самостійне значення мали регіон проживан-

ня, чоловіча стать і підвищена активність і підприємливість. 

Для налаштованих на міграцію з метою залишитися на ПМП безробіття 

і низький добробут мають ще менший вплив, ніж неможливість реалізува-

тися в житті. Потенційні емігранти оцінювали свій добробут і соціальний 

статус вище, ніж молодь у середньому. Побудова бінарної логістичної мо-

делі, схожої на наведену вище, показала статистичну незначущість таких 

чинників. Факторами, котрі дещо збільшували шанс мати намір міграції на 

ПМП, були лише регіональний розподіл (проживання у західних, північних 

чи південних областях або у м. Києві) і бажання відкрити власну справу. 

Опитування 2013 р. не дає можливості настільки ж докладно подивитися 

на особливості молоді з міграційними намірами, щоб узагальнити ймовірну 

динаміку настроїв. Значущо вищим відсоток потенційних трудових мігрантів 

виявився тільки серед мешканців західних областей – 20,7% порівняно з 

13,6% серед молоді 18–34 років загалом.  

Вищою питома вага потенційних емігрантів виявилася серед молоді 

центральних областей – 9,1 проти 4,9%. Відмінностей серед можливих міг-

рантів за статтю, віком, освітою і типом поселення не виявлено. 

На завершення варто оприлюднити результати двох фокус-груп, прове-

дених у 2012 р. з представниками молоді, які вже точно визначилися, що 

будуть переїздити за кордон на ПМП309. Нас цікавить мотивація учасників 

емігрувати. Її можна звести до таких пунктів: 

 за кордоном більше можливостей для самореалізації молоді, ніж в 

Україні (вищою є ймовірність працевлаштування одразу після закінчення 

навчання, більша підтримка ініціативи і знань); 

 поширена в Україні корупція, котра заважає найматися на роботу, 

відкривати власну справу; 

 гірша якість української освіти порівняно із зарубіжною (передусім 

європейською), її менша практичність, дорожнеча, низька мотивація студен-

тів краще навчатися; 

 складність самостійно отримати/заробити на житло. 

                                                           
309 Було проведено два фокус-групових інтерв'ю серед представників молоді, яка найближ-
чим часом збирається переїхати за кордон на постійне місце проживання. Учасниками стали 
15 осіб (4 чоловіки і 11 жінок) віком від 18 до 34 років, які мешкають у Києві. Інтерв'ю відбу-
лися у жовтні 2012 р. у межах дослідження "Молодіжна політика – 2012: чинники формуван-
ня суспільно активної української молоді", проведеного Українським інститутом соціальних 
досліджень ім. О.Яременка на замовлення молодіжної громадської організації "Всеукраїнсь-
ка асоціація молодих науковців" і Державної служби молоді та спорту України. 
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Відповідаючи на запитання щодо дій держави для того, щоб у молоді 

було більше бажання залишатися в Україні, учасники і учасниці передусім 

говорили про покращення можливостей знайти роботу після навчання і про 

можливість отримання якогось пристойного житла.  

Поліпшити працевлаштування, на думку учасників, можливо: 

 зобов'язуючи підприємства мати хоча б одного нового спеціаліста;  

 забезпечуючи робочим місцем ще при вступі до університету, хоча 

б на один-два роки, щоб отримати мінімальний досвід і стаж роботи; 

 надаючи можливості стажування, де можна отримати робочий 

досвід. 

Щодо другого запитання, то найбільш красномовною відповіддю буде 

та, яку дала одна з учасниць: "Я б залишилася в моїй країні, якби після ма-

гістратури на роботі пообіцяли хоча б гуртожиток єврокласу". Йшлося 

також про бажаність зниження відсотку за іпотечними кредитами, стимулю-

ючи можливість заробити житло чесною працею. 

Утім, більшість молодих людей погоджувалася з тим, що необхідні 

принципові соціально-економічні зміни усього суспільства, передусім – по-

долання корупції і хабарництва, створення рівних умов для всіх. Соціально 

активній молоді критично не вистачає можливостей досягати всього са-

мостійно завдяки праці, а також справедливої соціальної підтримки тих, хто 

цього дійсно потребує. Тому можлива еміграція – одна з життєвих стратегій 

молоді, яка вважає себе ковалями власного щастя. 

Таким чином, транскордонну міграцію можна вважати не лише горизон-

тальною соціальною мобільністю (за визначенням), а й вертикальною, якщо 

розглядати її у транснаціональному просторі соціальної стратифікації.  

Оцінка масштабів міграційних процесів в Україні за допомогою масо-

вих опитувань – кількості мігрантів і міграційного потенціалу – має окремі 

застереження. Порядок оцінок кількості мігрантів, отриманий таким шля-

хом, збігається з оцінками, отриманими під час обстежень Держстату, 

проте нездатний фіксувати динаміку в межах кількох сотень тисяч індиві-

дів. Окремої уваги потребує проблема оцінки кількості трудових мігрантів, 

які перебувають за кордоном. Міграційний потенціал відносно реалістично 

можливо оцінити, лише враховуючи осіб, які мають конкретні плани на най-

ближче майбутнє і щось роблять для реалізації міграційних намірів. У та-

кому разі їх налічується лише кілька відсотків. Крім того, їх слід інтерпрету-

вати, порівнюючи з показниками попередніх років і реальною міграційною 

поведінкою. 
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Масштаби основних міграційних потоків можна описати так. Найбільш 

масовими з них стали "заробітчанство" (тимчасова трудова міграція), яка 

оцінювалася у 2005–2013 рр. у 1,2–1,5 млн осіб і еміграція (виїзд на постій-

не місце проживання). Кількість емігрантів на ПМП оцінювалася експертами 

у 2,7–3 млн осіб протягом часів незалежності. Наразі тимчасова трудова 

міграція є популярнішою. Сформувалася певна категорія працівників, які 

регулярно здійснюють трудові поїздки за кордон. Слід зауважити, що транс-

кордонна трудова міграція була приблизно втричі меншою, ніж внутрішня 

трудова. 

Незважаючи на помітні масштаби міграції, у масштабах усього су-

спільства вона залишається досить специфічним видом соціальної мо-

більності. Типова тимчасова трудова міграція українців є соціальним ліфтом 

з низькою траєкторією і потенційно тупиковою у довгостроковій перспективі, 

хоча у горизонтальному вимірі може призвести до значного віддалення від 

батьківщини. 

У більшості випадків вона є низхідною мобільністю з точки зору соціаль-

но-професійного статусу з невисокими шансами його підвищення у країні 

перебування і загальною маргіналізацією у суспільствах по обидва боки 

кордону. Рівень доходів трудових мігрантів суттєво підвищувався, проте не 

гарантує заможності. Нарешті тимчасова трудова міграція може мати супе-

речливі наслідки для міжгенераційної соціальної мобільності – а саме, для 

дітей трудових мігрантів через проблеми їхньої соціалізації. Не кажучи про 

те, що цей соціальний ліфт може винести індивіда за межі соціального про-

стору суспільства його походження. Разом із тим очевидно, що до транс-

кордонної трудової міграції часто вдаються люди в умовах, коли пробле-

матичний доступ до інших шляхів поліпшення свого статусу, добробуту 

родини і подолання соціальної ексклюзії. Про це свідчить склад трудових 

мігрантів, серед яких висока питома вага мешканців праценадлишкових 

і переважно сільських територій Західної України, чоловіків працездатного 

віку і жінок старшого працездатного віку. 

Міграційний потенціал українського суспільства можна оцінити так. 

Наміри здійснити найближчого року поїздку за кордон для тимчасового 

працевлаштування виявило 7,4% опитаних у 2013 р. (на рівні попередніх 

років) і є додатковим аргументом на користь стабільності масштабів транс-

кордонної трудової міграції. Щодо переїзду на ПМП, то кожен п 'ятий не 

відмовився б жити в іншій країні, проте лише 3,2% опитаних щось роблять 

для еміграції.  
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Наявні дані свідчать, що потенційні трудові мігранти та емігранти нале-

жать до різних груп, що перетинаються. Зокрема, настрої щодо тимчасової 

трудової міграції поширені більше. Вони більше притаманні мешканцям 

західних областей і тісніше пов'язані з наявністю трудових мігрантів серед 

близьких родичів. Натомість серед бажаючих емігрувати часто спостеріга-

ється дещо вищий матеріальний статус. Разом із тим обидва типи міграцій-

них намірів значною мірою поширені серед чоловіків і молоді до 29 років. 

Молодь (до 35 років) є повноправним учасником транскордонної трудо-

вої міграції. Питома вага мігрантів серед них приблизно така сама, як і се-

ред старших індивідів працездатного віку (5,2% за оцінками 2013 р.) і доне-

давна не збільшувалася, хоча наміри здійснити трудову міграцію молодь 

висловлює відносно частіше (13,8% молоді у 2013 р.). Серед молодих міг-

рантів традиційно переважають чоловіки. Виїжджаючи з України, молодь 

рідше планує повернення, ніж люди старшого віку. 

Чинники, пов'язані з намірами молодих людей на тимчасову трудову 

міграцію, можна згрупувати за територіальною ознакою (традиційні праце-

надлишкові території), соціально-демографічними ознаками і сімейним ста-

ном, ступенем задоволеності роботою в Україні і підприємницькими на-

строями. Найбільш значущим є регіональний фактор (проживання не на 

сході і не в АР Крим), чоловіча стать, вік молодший за 25 років, велика ро-

дина і бажання відкрити власну справу. Самооцінка матеріального стану 

і соціального статусу з молодіжними намірами трудової міграції не пов'яза-

на. Істотно впливовішими є розчарування у можливості самореалізації 

і забезпечення собі гідного майбутнього.  

Серед економічних перетворень, які вплинули на стан української транс-

кордонної міграції, слід відзначити праценадлишковість деяких регіонів, 

утворену через занепад агропромислового комплексу та виробництва у 

малих і середніх містах, а також фактичне відкриття каналів між українсь-

ким і європейським ринками праці (передусім його вторинним сектором, 

з низькокваліфікованою роботою) і збереження відкритим ринку праці РФ, 

у поєднанні з відносно кращим розвитком економік у країнах-реципієнтах. 

Вплив зубожіння і безробіття на популярність міграції за кордон змінився 

мотивацією отримувати більшу платню і забезпечувати кращий рівень жит-

тя. Додатковими чинниками є зарегульованість малого і середнього бізнесу 

та поширеність вестернізованих уявлень про успішність і належний рівень 

життя, які створюють підвищені соціальні очікування.  
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ПСИХОСОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА  

ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ  

МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

З моменту розпаду Радянського Союзу (1991) та параду суверенітетів 

нові незалежні держави (республіки колишнього СРСР) відкрилися для 

радикальних змін на задекларованому ними шляху від тоталітаризму до 

демократії. Однією з найважливіших складових цих історичних змін став 

розвиток комунікацій між владою, бізнесом та суспільством. Цей розвиток 

безперечно пов'язаний з інституційними (економічними та політичними) 

перетвореннями, але понад усе – з видозмінами психосоціальної культу-

ри310 людей, яка спирається на змінну природу людської ідентичності та 

знаходить свій прояв у видозмінах соціальної мобільності та в характері 

суспільно-трансформаційних процесів у цілому. Зазначена трансформа-

ційна палітра характеризує сьогодні й Україну. Проте розгортання проце-

сів трансформації відбувається в українському просторі перманентно. 

Щойно створена суверенна держава отримала потужний інфляційний 

удар по її економіці у 1992 р. З 1994 р., як свідчать наші моніторингові 

дослідження загальносистемних (соцієтальних) змін, українське суспіль-

ство увійшло у довготривалу смугу системної кризи.  

                                                           
310 Під психосоціальною культурою розуміється культура, "яка уособлює світ, створений 
творчою цілеспрямованою діяльністю людини: деякий виражений у формі код, складовий 
елемент організації соціального та культурного простору (смислу); історично утворені 
життєвопрактичні інструменти організації соціуму; комплекси особливого типу або їхні 
функції (знання), що визначають особливості культури епох, етносів, цивілізацій. Їх утво-
рюють засади світоглядних структур, вони містять стійкі історично стабільні (або 
кон'юнктурні, утворені у певний період часу) уявлення про навколишній світ, про саму 
людину, про цінності буття та способи його організації. Їх передають від генерації до 
генерації завдяки механізму символізації та традиції. Сфера універсалій формується 
залежно від цілепокладальної діяльності і визначена як спільними, так і приватними ціля-
ми, що виникають у процесі суспільно історичного розвитку. Відповідність інтерпретації 
тієї чи іншої традиції встановлюють у ході символічної інтеракції та міжкультурної ко-
мунікації" (Суший О.В. Психосоціальна культура державного управління : моногр. / Націо-
нальна академія державного управління при Президентові України, – К. : Світогляд, 2012. – 
344 с. – С. 297–298). Психосоціальна культура віддзеркалює архетипні моделі сценаріїв 
життєдіяльності соціальних суб'єктів та зумовлює той чи інший різновиди їхньої ідентичності 
та соціальної мобільності. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

204 

Чимало дискусій щодо природи суспільно-трансформаційного процесу 

відбулося за час незалежності серед українських політиків, підприємців, 

науковців і громадськості, аби нарешті прийшло розуміння того, що ключові 

проблеми та ризики нинішньої системної кризи в країні спричиняються пе-

редусім змінами, які переживає людська свідомість та психосоціальна куль-

тура людей. Понад те, на думку французького психолога Сержа Московічі, 

"…психологічне (вірування, пристрасті тощо) частіше, ніж це прийнято 

вважати, лежить в основі соціального (суспільних структур, продуктів, 

інститутів тощо)"311. Погоджуючись з цим висновком, можна зазначити, 

що психологічна природа людини і суспільства стає в нових умовах систе-

моутворюючим чинником нового соціального порядку, тобто такою причи-

ною, яка безпосередньо впливає на природу соціального, в тому числі й на 

природу соціальної мобільності – феномену, що визначає характер пере-

міщення індивідів чи соціальних груп в соціальному просторі, зміну соціаль-

них ролей та соціальних статусів у суспільстві312.  

6.1. Ключові проблеми та ризики суспільної  

трансформації в Україні 

Як засвідчують результати авторського дослідження313, серед найгост-

ріших проблем і ризиків перехідної трансформаційної доби суспільного 

розвитку України можна назвати: 

1) зловживання політичними (епіцентром яких стала конституційна криза 

1995–1996 рр.) та економічними свободами (загострення яких стало особли-

во відчутним протягом 2010–2014 рр.), з яких найтяжчою для вирішення стає 

проблема забезпечення балансу економічних інтересів різних груп насе-

лення – нинішній дисбаланс цих інтересів у бік власників близько сотні ве-

ликих підприємств (олігархів) нівелює зусилля інших суб'єктів господарю-

вання та бюджетних працівників, живить економічну кризу і тим підриває 

можливості сталого економічного і в цілому суспільного розвитку країни; 

                                                           
311 Московичи С. Машина творящая богов / пер. с франц. – М. : "Центр психологи и психоте-
рапии", 1998. – 560 c. – С. 7.  
312 Макеєв С.О. Мобільність соціальна // Соціологія : короткий соціологічний словник / за заг. 
ред. В.І.Воловича. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1998. – 736 c. – С. 333–334. 
313 Афонин Э.А., Суший Е.В. Ubi Concordia Ibi Victoria (где согласие – там победа) // Электо-
ральные и трансформационные процессы в России и мире : сб. ст. по материалам междун. 
научн.-теор. конф. – Воронеж : Изд.-полиграф. центр "Научная книга", 2012. – С. 10–30. 
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2) повернення до міфологізму як способу й інструментарію державного 

будівництва, властивих радянській владі; стає особливо небезпечним під 

час демократичного реформування державних інститутів; 

3) повернення квазікласових форм соціального протистояння, характер-

них для модерного суспільства; яскравим проявом цих форм стали "Майдан", 

що стихійно виник наприкінці 2013 р., та ініційований провладними політич-

ними силами "Антимайдан". Цей бінарний формат підірвав легітимність онов-

люваної державної влади і посилив ризик територіального розколу країни; 

4) нереалізованість суспільних очікувань, що спричиняє суспільну недо-

віру, розчарування і психологічну втому від політиканства, які трансформува-

лися в дистанціювання громадян від влади, їх капсулювання у мікросередо-

вищі сімейно-родинних і дружніх відносин, які зберігають досить високий 

рівень довіри, соціально-психологічної та моральної підтримки: з одного боку, 

це дозволяє зберігати певну рівновагу в суспільстві, а з іншого – перешкоджає 

відтворенню всіх різновидів соціальної мобільності. Крім того, нереалізованість 

лише протягом 2005 р. суспільних очікувань стала (як сказав би польський 

соціолог П.Штомпка) соціальною травмою, що, за даними моніторингових до-

сліджень загальносистемних змін314, спричинила у 2006 р. патопсихологічний 

стан суспільної свідомості, який проявився в Україні у двох взаємопов'язаних 

між собою формах соціальної поведінки – конформізму і нонконформізму;  

5) амбівалентність (двоїстість стану) суспільної свідомості, що її вияв-

ляє у перехідний період значна частина суспільства, яка не сформувала 

своєї ідентичності і відповідно не спроможна до артикуляції і відстоювання 

своїх соціальних інтересів315. Ситуативний характер поведінки цих людей 

робить їх надто уразливими до зовнішнього інформаційного впливу; 

6) зловживання і маніпулювання ціннісною неоднорідністю перехідного 

українського суспільства, в якому рівень усвідомлення ціннісних розбіж-

ностей між регіонами і спільнотами коливається від фактичного невизнання 

цього факту до соціальної поляризації – розподілу на "своїх" і "чужих", 

"хороших" і "поганих", "Східної" і "Західної" або "національної", "архаїчно–

комуністичної" чи "кримінально-донецької" України. 

                                                           
314 Йдеться про моніторингові дослідження загальносистемних (соцієтальних) змін (1992–
2014 рр.), що здійснювалися за участі Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інсти-
туту соціальних досліджень ім. О.Яременка з використанням психодіагностичної методики 
БАД (Л.Бурлачук, Е.Афонін, О.Донченко).  
315 За даними моніторингу загальносистемних (соцієтальних) змін (2002–2013), станом на 
грудень 2012 р. 46% дорослого населення сформувало свою ідентичність, що, на нашу дум-
ку пояснює високий рівень соціальної активності в українському суспільстві. 
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У цілому згадані тенденції заклали основу для спекуляцій в українсько-

му суспільстві на темах "територіального розколу", "цивілізаційного роз-

ламу", "конфлікту ідентичностей" й понад те – для ствердження та моде-

лювання варіантів розпаду української держави. Незважаючи на те, що 

дискурс "розколу" носить певною мірою гіпотетичний характер, що загалом 

випливає з конфліктогенної природи постмодерного суспільства, тим не 

менш, такі загрози, на думку експертів, є цілком імовірними й можуть пере-

творитися на реальність у разі посилення політичних маніпуляцій навколо 

дискурсу "розколу", який є потужним ресурсом в електоральній боротьбі під 

час виборчих перегонів і дуже технологічним й ефективним маніпулятивним 

засобом групової мобілізації316.  

Важливо також мати на увазі, що об'єктивний стан сучасних трансфор-

маційних процесів відбувається на тлі загальноісторичних змін, що стиму-

люють вихід сучасних суспільних систем за межі епохи модерну та прита-

манних їй: 

─ "емоційно-чуттєвого" психосоціального типу людини з відповідним 

йому різновидом механізму суспільної інтеграції, названим відомим фран-

цузьким соціологом Емілем Дюркгеймом як "механічна солідарність"; 

─ механістично-матеріалістичної картини світу, характерної для 

свідомості екстраверта (провідної ознаки "емоційно чуттєвої" людини, що 

виявляється у психічному налаштуванні людини на сприйняття зовнішніх 

форм предметів і речей) і змістовно втіленої в наукових парадигмах пози-

тивізму, матеріалізму й атеїзму; 

─ ідентифікаційних практик самосвідомості "емоційно чутливої" лю-

дини, заснованих на класових, вікових, етнічних, територіально-географіч-

них та інших соціально-демографічних відмінностях і властивостях природи 

соціальної ідентичності. 

Виростаючи з природи модерну та стаючи його комплементарною фор-

мою, постмодерне суспільство внутрішньо долає властиві йому природні 

риси. Всі його соціальні новоутворення органічно пов'язуються зі змінами, 

що їх несе в собі сама людина, її психосоціальна природа. Отже, у перебігу 

суспільно-трансформаційного процесу психосоціальний тип "емоційно-чут-

тєвої" людини епохи модерну змінюється на психосоціальний тип людини 

"раціональної". Внаслідок цього "соціального трансферту" радикально змі-

нюється й ціннісне підґрунтя суспільної системи, в контексті якого на зміну 

                                                           
316 Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К. : ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса 
НАН України, 2010. – 431 с. – С. 242–243. 
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термінальним цінностям, що забезпечували відтворення й життєздатну ці-

лісність суспільної системи, приходять операційні цінності, органічно пов'я-

зані з потребами й інтересами окремої людини.  

У контексті такого своєрідного "психосоціального переходу": 

─ видозмінюється природа людської ідентичності, внаслідок чого на 

авансцену історії виходить новий тип суб'єкта – індивід (individual), який 

успішно витісняє в суспільстві колективного чи групового суб'єкта (total), що 

дедалі слабшає; 

─ посилюється привабливість "неформальної" особистісної страти-

фікації за критеріями статусу, ролі та престижу особи. Натомість послаб-

люється вплив ієрархічної організації (соціальних інститутів) на мотиваційну 

сферу людини, знижується вага в ньому мотивів суспільної доцільності; 

─ об'єктивна мобільність як різновид, пов'язаний з реальним перемі-

щенням людини з однієї суспільної страти в інші й пов'язані з ним зміни 

способу життя, поступається суб'єктивній мобільності, пов'язаній зі змі-

нами способу думок, звичок, норм, прагнень до іншого соціального статусу 

у свідомості, але не зі змінами соціальної страти317;  

─ актуалізується в цілому самореалізація індивіда та його потреб, 

пов'язаних з якістю життя; відтепер економічна ефективність та безпека 

суспільства в цілому стають засобами забезпечення потреб та інтересів 

окремої людини; 

─ стверджується індивідуальний вибір людини як втілення її інте-

ресів у різних сферах суспільного життя (економічній, політичній, соціаль-

ній, духовній тощо). 

6.2. Методи аналізу нової – постмодерної  

психосоціальної реальності 

Для вивчення психосоціальної реальності, що розвивається в контекс-

ті притаманної постмодерному суспільству соцієтальної психіки, автором 

статті розроблена у 1987 р. проективна психодіагностична методика "ко-

лірних переваг"318, яка далі була адаптована до масових опитувань гро-

мадської думки і використана як кількісна методика щойно започатковано-

                                                           
317 Фундаментальная социология : в 15 т. – Т. 15 : Стратификация и мобильность. – М. : Изд-
во "Инфра", 2007. – С. 790. 
318 Афонин Э.А. Цвет и психика = Color and Psyche // Аэропорт. – 2006. – № 1. – С. 52–55. 
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го в ІС НАНУ моніторингу соцієтальних або, загальносистемних змін в 

українському суспільстві (1992–2012 рр.). За період моніторингу здійснено 

понад 54 репрезентативних досліджень, що дозволили виявити циклічний 

характер перехідного трансформаційного процесу та виявити загальну 

кон'юнктуру суспільно-трансформаційного процесу і вдатися до вирішен-

ня окремих прикладних аспектів соціального прогнозування в Україні. 

І все ж ця методика була позбавлена можливостей щодо якісної ін-

терпретації суспільно-трансформаційного процесу. Тому протягом 2000–

2001 рр. на основі розроблених О.Донченко уявлень про властивості, стани 

і процеси соцієтальної психіки319 спільно з Л.Бурлачуком і його колегами 

була розроблена та адаптована до технологій опитувань громадської думки 

методика БАД320. При цьому якщо методика "колірних переваг" реально 

забезпечувала аналіз загальносистемних змін, що змістовно віддзеркалю-

ють флуктуаційну динаміку коду культури країни в ситуації її "історичного 

транзиту" (рис. 6.1–6.3), то на основі методики БАД з'явилася можливість 

здійснення моніторингу та аналізу якісних психосоціальних змін або динамі-

ки процесів національної ідентифікації. За допомогою методики БАД упро-

довж 2002–2012 рр. здійснено 11 загальноукраїнських досліджень, зокрема, 

2 дослідження політико-управлінської еліти України, та 6 досліджень порів-

няльного аналізу стану процесів ідентифікації в Україні, Росії та Білорусі 

(табл. 6.1–6.4). 

Методика "колірних переваг" (Е.Афонін) – це проективна тестова ме-

тодика, в основі якої лежить емоційне ставлення людини до природно 

утвореної системи кольорів веселки: червоний, жовтогарячий, жовтий, зе-

лений, блакитний, синій, фіолетовий.  

Респондент має вибрати серед цього набору два кольори, найбільш 

прийнятні за останній період його життя, а також виділити з них за пріори-

тетністю перше і друге колірне співвідношення. Аналіз 49 можливих комбі-

націй колірних преференцій дає змогу, таким чином, з достатньо високим 

ступенем ймовірності (близько 80%) ідентифікувати гендер людини, канали 

модальності, рівень адаптивних можливостей людини, її професійно-орієн-

таційні можливості тощо. А головне – виміряти код культури соціальної спіль-

ноти. Вперше ця методика була використана у 1992 р. у дослідженні ІС НАНУ, 

що виконувалася на замовлення Міністерства оборони України.  

                                                           
319 Донченко Е.А. Социетальная психика. – К. : Наук. думка, 1994. – 208 с. 
320 Афонін Е.А., Суший О.В., Усаченко Л.М. Закономірності та особливості суспільно-транс-
формаційних процесів в Україні // Український соціум. – 2011. – № 4. – С. 7–30. 
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ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТРЕНД          АВТОРИТАРНИЙ ТРЕНД 

 

Рис. 6.1. Флуктуаційні зміни коду культури України, 1992–2014 рр. 

Джерело: власні розрахунки автора. 
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За допомогою цієї методики були виміряні, зокрема: коди української 

(62:38), російської (56:44) та білоруської (37:63) культур, початок загально-

системної трансформації українського суспільства (1994 р.), рамки першого 

(1994–2004 рр.) і другого (2005–2014 рр.) циклів трансформаційного проце-

су в Україні. 

 

ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТРЕНД                        АВТОРИТАРНИЙ ТРЕНД 

 

Рис. 6.2. Флуктуаційні зміни коду культури Росії, 1992, 2010–2011 рр. 

Джерело: власні розрахунки автора. 

 

ЛІБЕРАЛЬНИЙ ТРЕНД                        АВТОРИТАРНИЙ ТРЕНД 

 

Рис. 6.3. Флуктуаційні зміни коду культури Білорусі,  
1992, 2010–2011, 2013 рр.  

Джерело: власні розрахунки автора. 
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Taблиця 6.1 
Динаміка соцієтальних змін в Україні, 2002–2014 рр. 
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Ірраціональ-
ність 

12,2 8,9 6,3 8,4 7,9 5,6 6,6 7,2 7,9 9,0 10,7 0,7 5,3 6,8 

Раціональ-
ність 

26,4 34,2 37,4 39,4 38,3 34,0 41,0 38,7 41,4 39,5 38,0 64,9 51,5 37,8 

Амбівалент-
ність 

61,4 56,9 56,3 52,2 53,8 60,4 52,4 54,1 50,7 51,5 51,3 34,4 43,2 55,4 

               

Інтуїтив-
ність 

8,1 23,2 26,5 28,5 29,9 18,6 25,0 23,2 25,2 26,9 25,7 72,7 53,3 37,2 

Сенсорність 12,9 20,6 20,5 21,7 21,0 15,9 20,7 17,6 20,0 17,7 17,9 6,4 4,5 9,8 

Амбівалент-
ність 

79,1 56,2 53,0 49,8 49,1 65,5 54,3 59,2 54.8 55,4 56,4 20,9 42,2 53,0 

               

Екстерналь-
ність 

7,8 22,2 22,9 25,1 26,3 18,7 23,6 17,8 20,8 19,8 19,2 8,4 8,7 13,5 

Інтерналь-
ність 

22,5 9,3 9,4 9,5 11,1 6,7 8,5 14,3 11,4 10,6 11,2 47,6 25,4 19,4 

Амбівалент-
ність 

69,7 68,5 67,7 65,4 62,6 74,6 67,9 67,9 67,8 69,6 69,6 44,0 66,0 67,1 

               

Екзекутив-
ність 

12,1 9,4 9,5 9,8 8,7 6,1 8,4 7,1 7,8 10,9 10,4 2,1 4,6 6,0 

Інтенціональ-
ність 

17,4 44,5 46,8 47,8 47,0 42,9 49,3 48,3 51,7 44,6 44,4 78,8 62,8 51,8 

Амбівалент-
ність 

70,5 46,1 43,7 42,3 44,3 51,0 42,3 44,5 40,5 44,5 45,2 19,1 32,6 42,3 

Джерело: власні розрахунки автора. 
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Таблиця 6.2 
Динаміка показників ідентичності в Україні, 2002–2014 рр.  

Стан 
сформо-
ваності 
ознаки 
якості 

У
кр

аї
н

а,
 N
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У
кр

аї
н

а,
 N

=
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, 
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.2
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4 

У
кр

аї
н

а,
 N

=
20

99
, 

12
.2

01
4 

Г
о

л
о

в
и

 Р
Д

А
, N

=
43

9,
 

04
.2

00
5 

Д
ер

ж
. с

л
уж

., 
N

=
62

3,
 

04
.2

00
9 

Д
ер

ж
. с

л
уж

., 
N

=
82

1,
 

01
1.

20
14

 

Сучасний 
модус (со-
цієтальної) 
іден-
тичності 

21,3 23,1 24,4 25,0 24,7 20,6 25,4 25,3 26,3 24,1 24,3 37,1 28,1 19,3 

Традицій-
ний модус 
(соціальної) 
іден-
тичності 

12,4 19,7 20,3 22,4 22,8 15,8 19,9 18,3 19,7 20,2 20,6 23,3 22,8 15,0 

Сукупний 
показник 
ідентич-
ності 

33,7 42,8 44,7 47,4 47,5 36,4 45,3 43,6 46,0 44,3 44,9 60,4 50,9 34,3 

Несформо-
вана іден-
тичність 

66,3 57,2 55,3 52,6 52,5 63,6 54,7 56,4 54,0 55,7 55,1 39,6 49,1 65,7 

Джерело: власні розрахунки автора. 

Методика БАД (Л.Бурлачук, Е.Афонін, О.Донченко) об 'єднує шість 

бінарних шкал-опозицій, які інтегрально відображають стан та динаміку 

сформованості національної ідентичності. Кожна з представлених психосо-

ціальних характеристик являє собою своєрідний історичний результат того, 

що не раз повторювалося в житті й поведінці як однієї людини, так і в долі 

цілого народу. Результат, що втілювався у людському несвідомому – як 

індивідуальному несвідомому, що його досліджував австрійський психолог 

і психіатр З.Фройд, так і в колективному несвідомому, що йому присвятив 

свою наукову творчість швейцарський психіатр, засновник аналітичної пси-

хології К.-Г. Юнг.   

У нашому дослідженні як психосоціальні властивості використано такі 

шість бінарних опозицій: 

1. Екстраверсія/інтроверсія: виявляє психічну установку на світо-

сприйняття і характеризує спрямованість психіки на зовнішню, об'єктно-

матеріальну сутність предметів і речей (матеріалістична картина світу) чи 
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навпаки – на внутрішню, суб'єктно-ідеалістичну сутність предметів і речей 

(ідеалістична картина світу). 

2. Емоційність/прагматичність: визначає ментально-якісні характе-

ристики, орієнтовані на соціально значущі (моральні) або на утилітарні 

цінності (матеріальну користь, економічну ефективність тощо). Так, сучас-

ник доби модерну німецький соціолог М.Шелер у своїх роботах з соціології 

знання наполягав на пріоритеті емоційного сприйняття світу перед раціо-

нальним. Одна з ключових людських ознак цієї доби – емоційність, власне, 

і зумовила "жертовну" сутність радянської людини, що орієнтувала її на 

соціально-значущі цінності в дусі: "раніше думай про Батьківщину, а потім – 

про себе". Натомість протилежна якісна психологічна ознака – прагматич-

ність відображає нині соціально-поведінкову реакцію людей, орієнтовану 

на утилітарні цінності, фінансову й іншу матеріальну користь та економічну 

ефективність. 

3. Ірраціональність/раціональність: визначає спосіб прийняття рі-

шень (як оціночно-вольовий акт, або внаслідок розумного розрахунку). Так, 

ірраціональність, що спирається переважно на несвідоме, потребує ціліс-

них гештальт-форм світосприйняття та діяльності. Натомість раціональ-

ність і "ліберальні цінності" забезпечують в сучасному суспільстві мож-

ливість поетапного і технологічного досягнення особистісно значущих  

прагматичних цілей. Щодо цього в Європі побутує вислів: "слона треба їсти 

частинами". 

4. Інтуїтивність/сенсорність: виявляє особливості взаємодії людини 

з зовнішнім світом; тісно пов'язаний зі способом прийняття рішень. Інтуї-

тивність властива "універсальній" радянській людині, яку готувала ство-

рена у 1931 р. на виконання постанови ЦК ВКП(б) середня загальноосвітня 

трудова політехнічна школа, місією якої було: "формування всебічно розви-

неної особистості". Ця ж властивість спричинила становлення радянської 

фундаментальної наукової школи. Натомість "Помаранчева революція" 

і "Майдан" стали можливими внаслідок відтворення "сенсорного українця", 

з появою в його установках історичного "не помацаю – не повірю!". 

5. Екстернальність/інтернальність (шкала локус-контролю): виявляє 

психічну налаштованість суб'єкта щодо соціальної відповідальності. Це 

один з найефективніших індикаторів соціального контролю, що полягає 

у готовності людини приписувати відповідальність за результати своєї 

діяльності зовнішнім (державно-політичним) або внутрішнім (індивідуаль-

но-особистісним) силам. 
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Таблиця 6.3 
Динаміка соцієтальних змін в Україні, Росії та Білорусі, 2010–2014 рр. 

Якість 

Грудень, 2010 Листопад, 2011 
Жовтень 2013 /  
березень 2014 

У
кр

аї
н

а 

N
=

21
06

 

Р
о

сі
я

 

N
=
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о
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N
=

15
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N
=
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о
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N
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Б
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о
р
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N
=
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У
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N
=
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14

) 

Р
о

сі
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N
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Б
іл

о
р
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ь

 

N
=

10
00

  

(1
0.

20
13

) 

Екстраверсія 36,9 34,7 39,3 34,4 33,2 41,3 34,7  39,1 

Інтроверсія 18,7 19,3 18,5 17,5 20,6 22,9 16,8  19,6 

Амбівалентність 44,4 46,0 42,2 48,1 46,2 35,8 48,5  41,3 

Емоційність 18,8 24,8 23,6 19,8 24,9 26,5 19,7  25,3 

Прагматичність 14,0 11,6 16,3 15,6 12,8 11,5 15,5  15,1 

Амбівалентність 67,2 63,6 60,1 64,6 62,3 62,0 64,8  59,6 

Ірраціональність 6,6 7,5 12,5 7,2 8,8 14,6 9,0  9,9 

Раціональність 41,0 36,4 39,1 38,7 36,3 37,2 39,5  37,9 

Амбівалентність 52,4 56,1 48,4 54,1 54,9 48,2 51,5  52,2 

Інтуїтивність 25,0 23,9 31,2 23,2 22,6 31,8 26,9  28,7 

Сенсорність 20,7 19,5 22,5 17,6 22,6 25,3 17,7  19,7 

Амбівалентність 54,3 56,6 46,3 59,2 54,8 42,9 55,4  51,6 

Екстернальність 23,6 26,9 22,0 17,8 27,9 24,0 19,8  20,5 

Інтернальність 8,5 10,3 15,0 14,3 9,5 13,0 10,6  13,9 

Амбівалентність 67,9 62,8 63,0 67,9 62,6 63,0 69,6  65,6 

Екзекутивність 8,4 8,1 13,8 7,1 9,3 14,8 10,9  10,1 

Інтенціональність 49,3 42,5 49,2 48,3 42,9 49,4 44,6  46,8 

Амбівалентність 42,3 49,4 37,0 44,5 47,8 35,8 44,5  43,1 

Джерело: власні розрахунки автора. 

Таблиця 6.4 
Динаміка показників ідентичності в Україні, Росії та Білорусі,  

2010–2011, 2013/2014 рр. 

Стан  
сформованості  

якості 

Грудень, 2010 Листопад, 2011 Жовтень, 2013/2014 
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о
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N
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ь

 

N
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Сучасний модус  
(соцієтальної) ідентичності 

25,4 23,3 26,8 26,3 24,1 26,6 24,12  25,5 

Традиційний модус  
(соціальної) ідентичності 

19,9 21,0 23,7 19,7 21,1 25,5 20,17  22,3 

Сукупний показник  
ідентичності 

45,3 44,3 50,5 46,0 45,2 52,1 44,29  47,8 

Несформована  
ідентичність 

54,7 55,7 49,5 54,0 55,2 47,9 55,71  52,2 

Джерело: власні розрахунки автора. 
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6. Екзекутивність/інтенціональність: виявляє гендерну ідентифікацію 

людини або її психічну налаштованість на реалізацію певної соціокультур-

ної ролі, традиційно характерної жінці (функціонування – народження, збе-

реження, відтворення та забезпечення цілісності) або чоловіку (розвиток – 

вихід за межі цілого / зв'язок із зовнішнім світом). 

6.3. Розробка опитувальника для діагностики  

психосоціальних властивостей 

Визначення кількості тестових завдань. Ураховуючи цільову орієнта-

цію на проведення дослідження з великою кількістю респондентів в умовах 

обмеженого часу, автори звели кількість завдань до 50–60 пунктів (по 8–

9 пунктів для кожної з 6 запроектованих шкал), на виконання яких респон-

денти могли витратити не більше 25–30 хвилин321. 

Розроблення тестових завдань. Було розроблено пілотажний варіант 

опитувальника, що містив 85 пунктів (у 1,5 раза більше передбачуваної 

кількості пунктів). Обраний дихотомічний тип завдань передбачав відповіді 

"так"/"ні" як найбільш популярні й зрозумілі респондентам. 

Оформлення тесту. У зв'язку з тим, що дослідження передбачало ін-

дивідуальне тестування, інструкція на бланку опитувальника була зведена 

до мінімуму: "Уважно прочитайте наступні твердження і поставте у відпо-

відній колонці "+", якщо ви згодні з ним, і "–", якщо не згодні". 

Пілотне дослідження.  

Перший етап. Було сформовано репрезентативну вибірку, до якої нале-

жали представники різних вікових і культурних груп. Загальна кількість рес-

пондентів на цьому етапі осіб дорівнювала 50, з них: студентів ВНЗ (1–5 кур-

си) – 20; учнів (10–11 класи) – 11; пенсіонерів – 8; жінок – 32, чоловіків – 18. 

За результатами дослідження було відібрано 56 пунктів, які увійшли до 

кінцевого варіанта опитувальника. Критеріями відбору запитань були такі 

параметри, як: дискримінативність кожного з пунктів (коефіцієнт кореляції 

кожного пункту із загальним балом за шкалою – не менше 0,2); індекс ефек-

тивності завдання (від 0,25 до 0,75). 

Було також розраховано надійність з внутрішньої узгодженості кожної  

з 6 шкал (коефіцієнт Кронбаха варіював у межах від 0,55 до 0,65, що є до-

пустимим для невеликої кількості завдань)322. 

                                                           
321 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб. : Питер, 2002.– 352 с. – С. 152. 
322 Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К. : ПАН Лтд, 1994. – 288 с. 
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Другий етап. Для розрахунку ретестової надійності тесту через 2 місяці 

було проведено додаткове дослідження. Вибірка включала 30 осіб з числа 

учасників першого етапу. Отриманий коефіцієнт ретестової надійності дорів-

нював 0,78, що відповідає нормативним вимогам до тестів такого типу. 

Факторний аналіз. Базове дослідження з використанням розроблено-

го тесту включало 514 респондентів, що забезпечило можливість прове-

дення статистично достовірного факторного аналізу методики. Результати 

дозволили скоротити вихідну кількість пунктів з 56 до 18. Психометричні 

властивості при цьому змінилися незначно, проте скорочена версія опи-

тувальника дає можливість надалі здійснювати дослідження в режимі 

експрес-діагностики. 

Таким чином, дослідження властивостей соцієтальної психіки стало 

можливим на основі застосування як першої (56 пунктів), так і другої – ско-

роченої (18 пунктів) версії методики, причому в другому випадку додаткова 

надійність результатів забезпечена проведеним факторним аналізом. 

Отримана в такий спосіб методика для здійснення експрес-діагностики 

включає 18 пунктів (по три пункти в кожній із 6 означених вище бінарних шкал).  

До неї, зокрема, увійшли такі запитання: 

1. Я часто поступаюся своїм емоціям, забуваючи про вигоду. 

2. Сім разів відміряй, один раз відріж – це моє кредо. 

3. Хвороба – справа випадку; якщо вже випало занедужати, то нічого 

не вдієш. 

4. Навіть якщо логіка і факти на моєму боці, я можу відступити, аби не 

скривдити іншої людини. 

5. В мене є "шосте почуття", інколи я наперед знаю, що має відбутись, 

задовго до того, як це трапляється. 

6. Я – цілеспрямована людина і, як правило, доводжу розпочату справу 

до кінця. 

7. Якщо люди не підходять одне одному, то їх намагання налагодити 

нормальні сімейні стосунки є даремні. 

8. Я часто захоплююся деталями, заглиблюючись у них, і не можу закін-

чити розпочату справу. 

9. У скрутних обставинах волію почекати, поки проблеми розв'яжуться 

самі собою. 

10. Я зазнаю насолоду від гри, яка не потребує контролю за виграшем. 

11. Я рідко планую наперед і часто змінюю свої плани. 

12. Перебуваючи серед людей, я зазвичай мовчазний і стриманий. 
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13. Я швидко і легко сходжуся з новими людьми. 

14. Я раціонально використовую час і встигаю зробити чимало корисного. 

15. Мої передчуття рідко здійснюються. 

16. Мої друзі кажуть, що в мене розвинена інтуїція. 

17. Я часто починаю одночасно багато цікавих справ і не встигаю довес-

ти їх до кінця. 

18. Я легко можу внести пожвавлення в нудну компанію. 

Для розшифровки результатів дослідження використовувався такий "ключ":  
Психосоціальні властивості (бінарні опозиції) 

Номери запитань 
Бінарна ознака Полярність  Бінарна ознака Полярність 

"Екстраверсія" (–) / "Інтроверсія" ( ) 12 ( ) 13 (–) 18 (–) 

"Емоційність" (–) / "Прагматичність" ( ) 1 (–) 4 (–) 10 (–) 

"Ірраціональність" (–) / "Раціональність" ( ) 2 ( ) 11 (–) 14 ( ) 

"Інтуїтивність" (–) / "Сенсорність" ( ) 5 (–) 15 ( ) 16 (–) 

"Екстернальність" (–) / "Інтернальність" ( ) 3 (–) 7 (–) 9 (–) 

"Екзекутивність" (–) / "Інтенціональність" ( ) 6 ( ) 8 (–) 17 (–) 

Крім того, автором застосовувалися кількісні критерії сформованості за-

значених психосоціальних ознак. Зокрема, вважалося, що ознака якості 

сформована, якщо її кількісний показник, що визначався за формулою се-

реднього арифметичного трьох відповідних результатів, дорівнював або 

перевищував значення |0,36|. Водночас значення в діапазоні від -0,35 до 0 

та від 0 до 0,35 вважалися такими, що не сформовані.   

6.4. Трансформація модусу соціальної ідентичності 

Отже на зміну соціальній ідентичності, властивій самосвідомості людини 

модерного суспільства з його матеріалістичною картиною світу і тотожністю 

з соціальними групами і класами, приходить нова багатовимірна психосоці-

альна реальність – соцієтальна ідентичність. 

Соцієтальна ідентичність – це новий різновид ідентичності, характер-

ний для індивіда та суспільства постмодерної епохи. Це характеристика 

індивіда і суспільства з точки зору його ототожнення з самим собою в кон-

тексті зв'язності та сталості власних змін. Цей різновид ідентичності постає 

як інтегральний образ усієї сукупності ролей і відносин, доступних індивідам 

в їх особистому досвіді. Обидва модуси323 ідентичності (соціальний та соці-

                                                           
323 Модус (від лат. Modus – міра, спосіб, образ, вид) – 1) в логіці це поняття означає той чи 
інший різновид умовиводів (наприклад, модус силогізму), 2) у філософії – властивість речі, 
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єтальний) супроводжують будь-яку суспільно-історичну епоху, але доміную-

чий з них визначає характер епохи суспільства. Так, у модерному суспіль-

стві домінує модус соціальної ідентичності, в той час як у постмодерному 

суспільстві системоутворюючим стає модус соцієтальної ідентичності. При 

цьому обидва модуси ідентичності формуються єдиним кодом суспільної 

культури, однак у формуванні нової – соцієтальної – ідентичності визна-

чальну роль відіграють нематеріальні культурні цінності324. І це створює 

нові – психосоціальні – проблеми. 

Нині відбуваються радикальні зміни практично в усіх сферах життєдіяль-

ності суспільства – національній та міжнародній, політичній та економічній, 

соціальній і духовній. Причому сплетіння та взаємозв'язок цих складових 

у нових умовах посилюється. Але головне: у нових суспільних умовах карди-

нальних змін зазнає системоутворюючий чинник суспільного життя, зміщуючи 

акценти суспільної свідомості з зовнішнього – соціально-матеріального – 

контексту суспільного життя на контекст психосоціальний. 

Згадані тенденції, на наш погляд, вимагають більш глибокого осмислення, 

оскільки відображають ту "соцієтальну кон'юнктуру", яка або сприяє суспіль-

но-політичним перетворенням, або, навпаки, їх гальмує. Отже, вкрай важли-

во враховувати новітні тенденції при формуванні соціально орієнтованої 

державної політики та забезпеченні постійного діалогу між суспільством і 

владою, орієнтуючи його на засади соціального партнерства. Однак при цьо-

му виникає питання: чи можливо емпірично підтвердити (або спростувати) 

наше припущення щодо "соцієтальної кон'юнктури" трансформаційних змін 

та умов, що їх визначають? Який сучасний моніторинговий інструмент дозво-

лить оцінити професійний рівень управлінських кадрів, їхню готовність до 

ефективного виконання певних управлінських функцій у нових умовах? 

Таким інструментом ми пропонуємо "моніторинг соцієтальних (загально-

системних) змін. Апробація нового інструменту здійснюється в Україні протя-

гом 1992–2014 рр., а також у порівняльних крос-культурних дослідженнях 

в Україні, Росії та Білорусі (2010–2011 рр.). Ці дослідження, власне, й аку-

мулюють результати реалізації проективної методології та техніки соціоло-

                                                                                                                                 
яка в одних умовах проявляється, а в інших не виявляється; протилежний "атрибуту", невід'-
ємній властивості речі, притаманній їй у всіх її станах [Кемеров В. Философская энциклопе-
дия. – Свердловск : Панпринт, 1998]. 
324 Афонін Е.А. Людська ідентичність та особливості її впливу на політику й державне управ-
ління // Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.А.Ребкала, В.А.Шахова, В.В.Голубь, В.М.Козакова ; Нац. академія державного управління 
при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – С. 265–289. 
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гічного аналізу й прогнозування суспільного розвитку в нових (постмодер-

них) умовах. Методичний інструментарій зазначених досліджень станов-

лять кількісна та якісна психодіагностичні методики, що виявляють глибинні 

(архетипічні) підстави колективного несвідомого, а також дозволяють оці-

нювати соціальну компетентність апарату державної служби, визначати 

соціально-особистісну готовність державних службовців до успішного вико-

нання покладених на них функціональних обов'язків. 

Проблема значення архетипів в політиці та державному управлінні залиша-

ється окремою складною і недостатньо дослідженою темою325. Згідно з юнгів-

ською традицією архетипи "вплітаються" у структуру психічного буття людини 

та стають своєрідним "матеріалом", що забезпечує цілісність суспільства і його 

сталий розвиток у нових умовах. Авторський підхід до дослідження архетипів, 

заснований на визнанні їхньої динамічної суті, є в цілому нетиповим. 

Разом з тим він дозволив, по-перше, виявити особливості впливу архе-

типних механізмів у різних суспільно-історичних умовах, а по-друге, показа-

ти, що в процесі суспільної трансформації кардинальних змін зазнає не 

тільки зовнішній – соціально-інституціональний рівень суспільної системи, 

але й глибинні структури психічного буття людей. Насамперед цих змін за-

знає природа людської ідентичності як інтегральна основа суб'єктивної 

реальності. Перефразовуючи вислів відомого філософа Нового часу, анг-

лійського матеріаліста Ф.Бекона, можна сказати: "Неможливо керувати 

людиною, суспільством і людством інакше, ніж підкоряючись їхній психо-

соціальній природі". 

Результати авторських досліджень дають підставу стверджувати, що  

психосоціальній природі домінуючої в епоху модерну "емоційно-чуттєвої" 

людини (суб'єкт "Ми") притаманний набір таких соцієтальних властивостей, 

як: "екстраверсія", "емоційність", "ірраціональність", "інтуїтивність", "екс-

тернальність", "екзекутивність". Натомість нова епоха постмодерну по-

роджує й новий психосоціальний тип "раціональної" людини (суб'єкт "Я"), 

якій притаманні: "інтроверсія", "прагматичність", "раціональність", "сен-

сорність", "інтернальність", "інтенціональність"326. 

                                                           
325 Афонин Э.А., Суший Е.В. Архетипика как новое научное направление междисциплинар-
ных исследований проблем государственного управления // Государственное управление 
в ХХІ веке: традиции и инновации : матер. 9-ой междунар. конф. (25–27 мая 2011 г.). – Часть 
3. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. – С. 111–122. 
326 Афонін Е.А., Суший О.В. Ідентичність як психосоціальний чинник державного управління 
// Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докт. наук з держ. упр-ня : 
спец. вип. – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2012. – С. 13–27. 
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Водночас аналіз даних моніторингу соцієтальних змін українського су-

спільства впродовж 1992–2014 рр. свідчить про хвилеподібну кон'юнктуру 

змін психосоціальної реальності й тенденцій системної кризи. В контексті 

цієї кризи цілком обґрунтовано можна виділити два повні цикли327: 

Перший кризовий цикл (1994–2004 рр.) становлять два напівперіоди, 

пов'язані відповідно з двома каденціями правління Президента країни Лео-

ніда Кучми.  

Зокрема, перший напівперіод (1994–1998 рр.) – здебільшого характери-

зує ліберально-демократичний розвиток країни. Ця тенденція, власне, і під-

штовхувала українських політиків до вирішення завдань реформування 

центральних органів державної влади та державно-владних відносин. Визрів-

ши як зловживання політичною свободою (за А. де Токвілем) представників 

"лівих" і "правих" політичних партій, ліберально-демократична тенденція 

стимулювала інституційне протистояння між парламентом, в якому доміну-

вала "лівоцентристська" група "239" і президентом, який "патронував" на 

той час "правоцентристські" політичні партії. Все це спричинило відому кон-

ституційну кризу 1995–1996 рр. у країні. 

Тимчасовою угодою між протиборчими сторонами виступив Конститу-

ційний договір, підписаний 8 червня 1995 р. у Маріїнському палаці під пат-

ронатом Л.Кучми й О.Мороза і ратифікований більш ніш 350 депутатами 

парламенту. В прикінцевих положеннях документа було зафіксовано, що до 

прийняття нового Основного Закону положення чинної Конституції діють 

лише в частині, яка узгоджується з цим Договором, сам же Основний Закон 

має бути прийнятий протягом року з моменту підписання. 

Своє остаточне вирішення конституційна криза знайшла 28 червня 1996 р., 

коли Верховна Рада 321 голосом "за" (при 45 – "проти", 12 – "утрималися" 

і 17 – "не голосували") прийняла Конституцію України. Новація Конституції, 

яка виконувала роль механізму застереження від зловживання політичною 

свободою, полягала в тому, що відтепер колись єдина центральна держав-

на влада розподіляється на законодавчу, виконавчу та судову.  

Закріпивши цей фундаментальний принцип і реформаторське досягнен-

ня в новій Конституції України, політико-управлінська еліта країни здійснила 

у майбутньому часі своєрідну апробацію на життєздатність політичних но-

вовведень.  

Тож, другий напівперіод першого циклу (1999–2004 рр.) віддзеркалив 

здебільшого авторитарну тенденцію суспільного розвитку, що відповідно 

                                                           
327 Афонин Э.А., Суший Е.В. Ubi Concordia Ibi Victoria (где согласие – там победа). – С. 10–30. 
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стимулював загальноукраїнський політичний протест, означений під гас-

лом: "Україна без Кучми!". 

Другий кризовий цикл (2005–2014 рр.) становлять два напівперіоди, по-

в'язані з діяльністю Президентів України В.Ющенка та В.Януковича. 

Перший напівперіод другого кризового циклу (2005–2009 рр.) визначи-

ла нова ліберально-демократична хвиля суспільного розвитку, яку зафіксу-

вав авторський моніторинг соцієтальних змін напередодні подій "Помаран-

чевої революції" – у жовтні 2002 р. Новий період розвитку українського 

громадського проекту реформ певною мірою повторив реформаторський 

період України 1994–1998 рр. і водночас набув якісно інших – людських 

ознак. На цей момент у суспільстві вже дозріло "ядро" (34%) громадян із 

сформованою ідентичністю і, відповідно, здатністю громадян до артикуляції 

і відстоювання широкого розмаїття соціальних інтересів. При цьому якісний 

склад загалом раціонального і самодостатнього суспільного "ядра" зумовив 

сплеск "Помаранчевої революції" кінця 2004 р.  

Нова психосоціальна культура українського суспільства, яка виникла 

і закріпила себе в політичній культурі "Помаранчевої революції" (2004 р.) 

мала перетворитися на джерело і водночас на гарант незворотності подаль-

ших суспільних реформ. Проте молода "помаранчева команда" не змогла 

забезпечити адекватну відповідь викликам часу, що вимагав здійснення 

другого етапу реформ – демократизації регіональної влади та місцевого 

самоврядування. Нереалізовані очікування широких верств суспільства вже 

на початку 2006 р. позначилися своєрідною "соціальною травмою" (за ви-

значенням польського соціолога П.Штомпки) або "посттравматичним синд-

ромом" (за визначенням українського психолога Л.Бурлачука).  

Хоча, на думку автора, більш адекватним політичній ситуації, що сталася 

внаслідок "нереалізованих державно-владних дій" і відповідним встановле-

ному моніторингом "розладу" взаємозв'язків між окремими психосоціальними 

характеристиками суспільної самосвідомості, є синдром, який радянський пси-

холог Б.Зейгарник описала як "психоневроз відкладеної дії". Адже саме нереа-

лізовані політичні інвестиції українців і їхня довіра українській владі були нею 

провалені. "Відкладені" через некомпетентність подальші демократичні ре-

форми викликали загальну депресію й психоневроз суспільної свідомості328. 

У цьому контексті слід зазначити, що на тлі загального зростання кількості 

самодостатніх людей у суспільстві (з 34 до 46%) від 2006 р. розпочався 

                                                           
328 Донченко О.А., Афонін Е.А. Феномен психічної інфляції і проекції в політиці // Український 
соціум. – 2009. – № 3. – С. 119–135. 
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зворотний процес руйнації щойно посталої психосоціальної культури. Зок-

рема, чотири з шести контрольованих нашим моніторингом характеристик 

("інтроверсія", "прагматичність", "сенсорність", "інтернальність") обер-

нулися на свою протилежність ("екстраверсія", "емоційність", "інтуїтив-

ність", "екстернальність").  

Цей "кульбіт" позначився загальним процесом відтворення стереотипів 

суспільно-історичного минулого. Особливого значення в цій "інверсійній пси-

хосоціальній механіці" відіграє відтворення такої властивості, як "екстравер-

сія". Як поєднана з прогресією нового змісту соціальної активності, яку забез-

печують "інтенціональність" та "раціональність", вона провокує відтворення 

в суспільстві архетипів соціально-класового антагонізму й інших соціально-

поведінкових форм минулого (ксенофобію, етнічний націоналізм тощо). 

Певних стимулів для відтворення зазнає різновид об'єктивної мобільності 

і, навпаки, уповільнює зростання динаміки суб'єктивної мобільності. Доволі 

тривожним відтепер стає і те, що істотне збільшення кількості соціально 

активних людей (основи громадянського суспільства) відбувається в цілому 

на тлі відтворення механізмів зовнішнього (а не як раніше – внутрішнього) 

соціального контролю. Їх забезпечує така властивість, як екстернальність. 

Уся ця сукупність суперечливих начал людської самосвідомості стимулює 

реальний попит суспільства на "сильну руку" і в цілому формує соціально-

психологічні передумови для авторитарного режиму в Україні.  

Отже, другий напівперіод другого кризового циклу (2010–2014 рр.) ак-

туалізує авторитарну тенденцію суспільного розвитку, що стимулювала 

зростання протестних настроїв в суспільстві, які вибухнули наприкінці 

2013 р. новим "Майданом".  

Старт цих процесів запустив Конституційний суд України, котрий заклав 

першу цеглину в нинішній Майдан, оголосивши 30 вересня 2010 р. рішення 

щодо "неконституційності Конституції в редакції змін, внесених 8 грудня 

2004 р.". Відновлені положення Конституції України в редакції 28 червня 

1996 р. були доповнені прийнятими Українським парламентом новим Зако-

ном про Кабінет Міністрів України та внесеними змінами до Регламенту 

Верховної Ради й низки інших законів, які були спрямовані на приведення 

правової основи у відповідність із положеннями Конституції 1996 р. Логікою 

посилення авторитарної влади в Україні "страждали" й місцеві вибори 

2010 р., у перебігу яких відтворювалася владна вертикаль.  

Зауважимо, що відродження авторитарної константи в Україні від почат-

ку другого напівперіоду другого кризового циклу ставало подією рівноймо-
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вірною: 1) як унаслідок втілення "персонального" ресурсу влади – особистіс-

ного потенціалу (харизматичної) Ю.Тимошенко, 2) так і за рахунок інститу-

ційного (системно-владного) ресурсу – реставрованої командно-адміністра-

тивної владно-управлінської вертикалі на чолі з В.Януковичем.  

І один, і другий імовірнісні варіанти посилення авторитарної константи 

в Україні постають, на нашу думку, як прагнення або шанс розірвати ланцюг 

"порочного (еклезіастового) кола", що його потенційно може забезпечити 

соціально-економічне зростання країни (за рахунок справедливого розподі-

лу ВВП). Обидва варіанти були на початку ймовірними, за умови, що влада 

(її суб'єкти та інститути) виявляться здатними прийняти непопулярні рішен-

ня щодо перерозподілу результатів суспільного виробництва на користь 

середнього класу.  

Натомість характер реально прийнятих державних рішень в Україні, 

який очевидно виходить нині за рамки норм демократії, лише опосередко-

вано і несуттєво зачіпає інтереси олігархів. Головний же тягар цих рішень, 

на жаль, несе на собі суспільний загал, який не тільки не реалізує своїх со-

ціально-економічних інтересів, але й страждає від тих чи інших порушень 

своїх конституційних прав. 

Аналіз даних моніторингу соцієтальних змін в українському суспільстві 

у 1992–2012 рр. виявив також наявність зв'язку між розвитком демократичної 

інституційної сутності української держави й динамікою процесів станов-

лення нової – соцієтальної ідентичності як основи утворення нових соціаль-

них інститутів. Зокрема, протягом 2002–2007 рр. щорічна прогресія кількості 

тих, хто сформував ідентичність в нових умовах, становила сумарно (для 

старого й нового форматів ідентифікації) 2–3% загального числа дорослого 

населення України, досягнувши у 2008 р. свого максимуму (47,5%).  

Однак уповільнення з 2005 р. інституційних демократичних перетворень 

у державі негативно позначилося на психологічному стані усього суспіль-

ства. На тлі набутого ним у 2006 р. психоневрозу суттєво стримувався не 

тільки новий – соцієтальний формат становлення механізмів ідентифікації, 

але й істотно знизився до 36,4% загальний показник ідентифікації. Сплеск 

від 2010 р. інституційних реформ в країні забезпечив відтворення соцієталь-

ної ідентичності. І все ж, процес формування нової соцієтальної ідентич-

ності українського суспільства перебуває в активному становленні та ще 

далекий від завершення. 

Коментуючи отримані результати нашого моніторингу, відзначимо, що 

сформовані станом на жовтень 2002 р. психологічні властивості третини 

(33,7%) самодостатньої частини українського суспільства, власне, й забез-
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печили феномен "Помаранчевої революції". За всіма шістьма контрольова-

ними моніторингом параметрами була представлена більшість тих, хто де-

монстрував сформованість нових соцієтальних властивостей, а саме: ін-

троверсію (27,9 із 47,2% тих, хто самовизначився), прагматизм (20,8 

з 35,4%), раціональність (26,4 з 38,6%), сенсорність (12,9 з 20,9%), інтер-

нальність (22,5 з 30,3%) та інтенціональність (17,4 з 29,5%). 

"Інтроверсія", а також взаємопов'язана з нею "інтернальність" стали під 

час "Помаранчевої революції" тією психологічною основою, що гартувала 

готовність українського суспільства до радикальних змін усталеної від радян-

ської доби і суттєво не зміненої протягом першої каденції Президента Л.Кучми 

свідомості українців. Саме ці психологічні передумови випестували готовність 

новонародженої української політичної нації продемонструвати історично 

притаманні українцю в цілому саме тотожну – соцієтальну ідентичність, яка 

втілилася раптом і несподівано для політичної еліти (разом з її опозицією) 

і для всієї країни в соціальний результат – "Помаранчеву революцію". 

Відтворена напередодні цих подій "прагматичність" української соціє-

тальної психіки супроводжувалася під час подій 2004 р. зверненням людей 

при вирішенні їхніх життєвих проблем до таких критеріїв, як: "логічно/нело-

гічно", "правильно/неправильно", "розумно/нерозумно", "вигідно/невигідно" 

тощо. Помітним стало поширення в цей час у суспільстві прагнень людей 

вирішувати особисті проблеми власними силами, доводити свою значу-

щість і правоту справами тощо.  

Загалом у суспільстві зростав "одноосібний" спосіб життєдіяльності лю-

дей, що, безперечно, зміцнювало імідж "самодостатності" українців. Ниніш-

ня, відтворювана з 2006 р., "емоційність" українців додає психологічній сві-

домості людей "емоційно оціночний компонент", що відтворює такі оціночні 

критерії людської життєдіяльності, як: "добре/погано", "суспільно потрібне / 

суспільно непотрібне", "гуманно/негуманно", "чесно/нечесно" тощо. 

Це та частка психологічного досвіду, котра завдяки новому Майдану 

додається українцям нагадуванням про старий людський інстинкт самозбе-

реження, але який вже починає впливати на якісно новому рівні – наче гар-

монізатор, що випестує повагу до іншого. Страх та інші сильні емоції вже 

культивуються у здатність робити з людьми те, чого вони не могли робити 

раніше – нову політичну націю. 

Ще напередодні "Помаранчевої революції" встановилися домінанти таких 

нових значень соцієтальних бінарних опозицій, як "раціональність" і "праг-

матичність", що характеризують соціум з точки зору його спроможності до 

аналізу, практичної організації та доведення певної мети до кінцевого ре-
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зультату. Тож, можна сподіватись, що нинішній (творчий) владний хаос, як 

і тенденцію до авторитарного володарювання, все-таки буде кому приборкати. 

Прогресуюча в сучасній Україні "раціональність"– це установка на до-

кладне, точне, послідовне і завершене сприйняття будь-яких явищ, проце-

сів, проблем, ідей тощо. 

Зростання рівня "сенсорності" напередодні "Помаранчевої революції" 

було рівноцінним зростанню того, що дрімало в колективній психіці – під-

вищенню рефлексії, здатної зумовити розвиток глибокої духовної культури, 

спроможної до нових досягнень і домінуючої над спокоєм "соціальної стати-

ки". Реформи і соціальні нововведення, які впроваджуються в життя мето-

дом "спроб і помилок", безперечно створюють певне поле "дисперсійного 

середовища". Проте "прагматичність" як психологічна установка братися 

за реальні справи довершується здатністю і потребою захищати ці справи 

і всю культуру в цілому як щось "своє". 

Показник "екстернальність/інтернальність" – це один з найважливіших 

показників, що відображає особливості психологічних механізмів соціально-

го контролю: їхню орієнтованість на традиційно зовнішні (суспільні, держав-

ні) або внутрішні (індивідуальні) форми відповідальності, контроль чи само-

контроль. Як вже згадувалося вище, саме інтернальні форми соціального 

контролю забезпечували активність людей під час "Помаранчевої револю-

ції". Натомість "загубившись" у тенетах психоневротичного синдрому, ця 

психологічна властивість дотепер так і не сформувала повноцінну психоло-

гічну готовність людей до здійснення самоконтролю – найважливішої пси-

хологічної ознаки, яка характеризує поведінку демократичного суспільства. 

Інтегральний портрет українського соціуму доповнюється такою бінар-

ною опозицією, як "інтенціональність/екзекутивність" (гендер або чоловіче/ 

жіноче начало, гендерні соціокультурні стереотипи). При цьому сутність 

властивості "інтенціональність" означає готовність людей до визначення 

мети, тоді як "екзекутивність" – до її виконання, реалізації. Українську 

громадськість сьогодні найбільше характеризує питання мети, що, власне, 

й виявляє таку її психологічну рису, як "інтенціональність", робить прогре-

сію цього показника сталою і найбільш прогресуючою. Зрозуміло й те, що 

рівень зростання цього показника серед управлінців, які здебільшого про-

фесійно пов'язані з місією визначення мети розвитку суспільства, є вдвічі 

вищим, аніж у суспільстві загалом. Щоправда низький рівень показників 

"екзекутивності" в українському суспільстві та його елітарному політичному 

прошарку, на жаль, залишає мало можливостей для реалізації цієї мети, 

що є однією з істотних проблем України сьогодні. 
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Загалом вибірковий соціально-психологічний аналіз засвідчує високий 

рівень несформованої в українському суспільстві ідентичності як напере-

додні "Помаранчевої революції" (66,3%), так і дотепер (54%). Через домі-

нуючу психосоціальну поведінкову невизначеність (амбівалентність) сфера 

суспільних інтересів, на жаль, не виходить за межі задоволення первинних 

суспільних потреб, загальна ситуація в суспільстві стає "заручницею" ситу-

аційної соціальної поведінки, на яку визначальним чином здійснює тиск 

зовнішній інформаційний.   

Інверсійна зміна чотирьох якісних соцієтальних ознак, що відбулася на 

початку 2006 р. – "інтроверсії" (27,9%) на "екстраверсію" (32,7%), "прагма-

тичності" (20,8%) на "емоційність" (21,5%), "сенсорності" (12,9%) на "інтуї-

тивність" (23,2%), "інтернальності" (22,5%) на "екстернальність" (22,2%), – 

свідчить про органічний розлад (сподіваємося, тимчасовий) "психічного 

здоров'я" українського соціуму, стан якого у 2009 р. супроводжувався різким 

пониженням рівня сформованості соцієтальної ідентичності (до 36,4%). 

Таку метаморфозу, як ми вже зазначали раніше, можна пояснити як 

посттравматичний синдром або реакцію соціуму на нереалізовані високі 

очікування щодо результатів діяльності "помаранчевої влади". Ця хвороб-

лива реакція призвела до послаблення віри українців у власні сили, у свою 

зірку, у свою культуру, свій досвід і свою еліту. 

Нині, незважаючи на поступове відновлення показників "самодостатнос-

ті" українців (яка станом на грудень 2012 р. становила 46% дорослого на-

селення), суспільна свідомість, як і колись в недалекому радянському ми-

нулому, знову (проте неприродно) вишикувалася під матеріалістичні гасла 

і властиві радянській добі механізми соціально-класового протистояння.  

Інверсійні психосоціальні зміни в характері українського суспільства по-

силили (до 20%) його емоційну складову і налаштованість (до 18%) само-

свідомості на пошук причин (ворога) і очікування рятівника (власної держа-

ви чи сусіда) не в собі, а ззовні. Такий, загалом неприродний, невротичний 

стан суспільства (активно підігрітий ЗМІ) отримав у психіатрії назву "вічного 

хлопчика" ("puer aeternus") – стан масової безвідповідальності та активного 

пошуку захисту ззовні ("сильної руки"). Це і є, на наш погляд, тією історично 

небезпечною пасткою, в яку під час трансформаційних змін тією чи іншою 

мірою, але обов'язково потрапляє транзитивне суспільство. Яскравими іс-

торичними прикладами такої громадської пастки стали авторитарні і в де-

яких випадках фашистські режими в країнах євроатлантичного ареалу 1920–

1940-х рр. ХХ ст. 
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Говорячи про причини і, особливо, про змістовне тлумачення невротич-

ного стану суспільства авторитарного періоду, більш переконливою вида-

ється точка зору американського психолога Е.Фромма, що в своїй основі 

зводиться до феномена садомазохізму329. Здавалося б, цей феномен зде-

більшого характеризує владно-суспільні відносин американської культури, 

однак, як свідчать експертні оцінки, він також притаманний російській і лише 

частково українській культурі (південь та схід). Більшість території України 

та її психосоціальна культура перебуває під впливом феномену конформі-

зму та нонконформізму.  

Яскравим свідченням прояву цих феноменів став вибухнувший напри-

кінці 2013 – початку 2014 рр. новий Майдан і стимульований владою його 

антипод – Антимайдан. Ці два взаємопов'язані формати майданів мали 

відповідно й два взаємопов'язані девіантні феномени – нонконформізм330 

і конформізм331, які американський соціолог Р.Мертон відносив до різнови-

ду девіантної поведінки. 

Аналіз трансформаційних змін української держави та суспільства не-

можливий поза соціокультурним контекстом, в якому існують та розвива-

ються сучасні соціальні інститути, національні держави та в цілому пост-

модерний соціальний світ. Понад те, соціокультурний чинник (а точніше 

психосоціальна культура) віднині стає системоутворюючим початком сучас-

ного соціального розвитку. Віддзеркалюючи ментальні, семантичні й поведін-

кові аспекти суспільних відносин, соціокультурний контекст стає підґрунтям 

міждисциплінарного підходу, спроможного розкрити все розмаїття форм 

суспільно-трансформаційного процесу в його історичній ретроспективі та 

проекції на майбутній сталий розвиток держави та суспільства332.  

При цьому слід зазначити таке. 

1. Соціокультурний код, стан і динаміка якого відстежуються в нашому 

моніторинговому дослідженні від 1992 р., дотепер є надзвичайно чутливим 

                                                           
329 Фромм Э. Бегство от свободы / пер. Г.Ф.Швейник. – 2-е изд. – М. : Прогресс : Универс, 
1995. – 253 с. – (Библиотека зарубежной психологии). 
330 зм (англ. non-conformism – "незгода") – незгода, неприйняття норм, ціннос-
тей, цілей, домінуючих у конкретній групі в конкретному суспільстві. В деяких випадках нон-
конформізмом називають просто готовність індивіда відстоювати свою особисту позицію 
в тих випадках, коли вона суперечить позиції більшості. 
331 зм (від пізньолат. conformis – "подібний", "схожий") – морально-політичний тер-
мін, що означає пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, беза-
пеляційне визнання існуючого стану речей, законів, норм, правил, безумовне схиляння пе-
ред авторитетами, ігнорування унікальності поглядів, інтересів, уподобань естетичних та 
інших смаків окремих людей тощо. 
332 Суший О.В. Психосоціальна культура державного управління. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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індикатором розмаїття глибинних (латентних, архетипних) "природних про-

грам" і "поверхових" соціально-інституційних практик людської життєдіяльно-

сті, що їх "випромінюють" соціогуманітарні феномени (включно з феноменом 

соціальної мобільності), організують у цілісну систему, а тому впливають на 

загальний політичний, економічний і культурний розвиток країни.  

Аналіз виявленої моніторингом флуктуації коду культури підтверджує 

висновок про те, що елементи державності можуть з'являтися навіть тоді, 

коли сутнісних соціокультурних основ суверенної держави ще не існує. І 

тільки за сприятливих соціокультурних умов формальний статус (де-юре) 

державності може перетворюватися на справжній (де-факто) статус суве-

ренної держави.  

Формулою такої суверенної держави є дієва соціально-інституційна 

"реструктуризація" суспільного простору, яка базується на відповідних різ-

новидах психосоціальної культури, ідентитету, соціальної мобільності тощо. 

Останні уособлюють певний етап суспільно-історичного розвитку само-

свідомості "всезагальної людини" і стають основою єднання і гармонізації 

державно-політичних, соціально-економічних і соціокультурних аспектів жит-

тєдіяльності суспільства. 

2. Своєрідним "зародковим елементом" нових різновидів людської 

діяльності й соціально поведінкових програм стають архетипні феномени, 

на тлі яких розгортаються ті чи інші психосоціальні типи соціального суб'єк-

та. Певним інструментом верифікації базової психосоціальної культурної 

типології стають цінності як символічне відображення людини у світі333. 

Саме вони віддзеркалюють і водночас цементують різні за своєю суспіль-

но-історичною природою модуси ідентичності з властивими їм символами 

і кодами.  

3. Становлення нового – постмодерного світогляду, що включає аде-

кватне розуміння глибинних зрушень у людській психіці, суттєво сприяє 

реальним змінам практики соціальної мобільності. 

3.1. Зокрема, аналіз психосоціальної природи людської ідентичності як 

інтегральної основи суб'єктивної реальності та даних моніторингових до-

сліджень загальносистемних змін дає підстави стверджувати про наяв-

ність особливостей впливу виявлених двох модусів ідентичності на долю 

суспільно-трансформаційних процесів в Україні та їх структуроутворюю-

чого потенціалу для інституційних форм державності.  

                                                           
333 Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложе-
ния конструктивной аксиологии. – Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та. – 1998. – 292 с. 
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3.2. У свою чергу, здійснена в контексті суспільної трансформації де-

конструкція закономірностей прояву соцієтальних властивостей, станів 

та процесів засвідчила, що останні зазнають кардинальних змін не лише 

на зовнішньому – соціально-інституційному рівні суспільної системи. 

В глибинних структурах психічного буття людей спостерігається не 

менш бурхлива динаміка змін. Зокрема, відбувається зміна порядку 

факторних залежностей, наслідком чого стає посилення залежності со-

ціально-матеріальних (інституційних) форм соціальності й державності 

від психосоціальної культури соціальних суб'єктів. Можна сказати, що в 

цілому відбувається зміна системоутворюючого чинника суспільної сис-

теми. В результаті колективний суб'єкт "Ми", який визначав соціальний 

порядок у радянському модерному суспільстві, в новому постмодерному 

суспільстві, що лише тільки постає в сучасній Україні, поступається міс-

цем на користь індивідуального суб'єкта "Я". При цьому зазнає радика-

льних змін внутрішня – психосоціальна природа соціального суб'єкта. 

Зокрема, на місце колись актуального модусу соціальної (національної, 

релігійної, расової тощо) ідентичності, що базувалася на механізмах 

ототожнення себе з зовнішніми групами/класами, приходить новий мо-

дус соцієтальної ідентичності, оснований на механізмі ототожнення себе 

з самим собою змінним. 

4. У контексті кардинальних змін, яких зазнає радянське модерне су-

спільство і держава, постає новий – архетипний – підхід як один з евристи-

чних наукових підходів, що розкриває глибинні форми трансляції психосо-

ціального досвіду, його відображення в суспільно-політичних та державно-

управлінських практиках. Здійснений на його засадах аналіз закономірнос-

тей та особливостей прояву системоутворюючого чинника дозволив вияви-

ти хвилеподібну (циклічну) динаміку змін у тенденціях "демократичного 

просування" та "авторитарного відкочування", що характеризують нинішній 

загальносистемний кризовий стан процесу суспільно-політичних перетво-

рень в Україні. 

Новітній підхід розвиває не лише теоретичні аспекти нагальних су-

спільних проблем. Він має практичну значущість, адже озброює конк-

ретним механізмом прогнозування розвитку соціальних процесів і реалі-

зації тих постановочних завдань, яких потребує сьогодення політики, 

економіки і суспільства в цілому. Це і визначає напрям наших подальших 

досліджень. 
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ВПЛИВ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

НА ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

У сучасному цивілізаційному європейському розвитку центральне місце 

посідають люди, особистість. Метою соціальної інтеграції стає створення 

суспільства, в якому всі люди мають відігравати активну роль. Європейська 

цивілізація створила та продовжує розвивати культурно-генетичну пара-

дигму сучасного конституційного лібералізму, який визначається через по-

няття правової держави, верховенства закону та громадянського суспільства 

(як гаранта та захисника прав людини і громадянина від будь-яких утисків). 

При цьому громадянське суспільство не є якимось типово західним арте-

фактом, на чому наполягають деякі євразійські ізоляціоністи. Самооргані-

зація громадянського суспільства належить до переліку "еволюційних уні-

версалій", оскільки без неї перехід до розвиненого сучасного суспільства 

неможливий. Сталий людський розвиток передбачає постійний соціальний 

діалог між владою та суспільством. 

Вважається, що суспільство стає "громадянським" лише тоді, коли кож-

ний його член усвідомлює себе як носія суверенітету, джерела влади, сві-

домого суб'єкта політичної діяльності; людину, відповідальну за наслідки 

своїх дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому. Демокра-

тія – це безперервний суспільний процес, який вимагає не лише сприятли-

вих зовнішніх обставин, а й свідомих зусиль громадян і суспільних груп для 

підтримки та відтворення. 

Дієвим чинником формування такого суспільства, виховання суспільно 

активних, відповідальних громадян стають організації громадянського 

суспільства (далі – ОГС), які є важливими складовими політичної системи 

та активними суб'єктами політичного, економічного та суспільного життя. 

Членство в організаціях громадянського суспільства відіграє позитивну 

роль у соціальній мобільності громадян, а самі ОГС є важливим соціаль-

ним ліфтом. 

Аналізуючи історіографію запропонованої теми, необхідно підкреслити, 

що проблеми розвитку громадянського суспільства, його вплив на соціаль-

но-економічні процеси ще з часів Давньої Греції та Риму стали об'єктом 

дослідження широкого кола науковців.  
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З середини 90-х років ХХ ст. ця тема стала предметом активного дос-

лідження вітчизняних науковців. Після подій "Помаранчевої революції" 

питання розвитку громадянського суспільства стали ледь не головним 

пріоритетним напрямом української політології та соціології. Серед най-

більш вагомих досліджень можна назвати здобутки таких авторів, як 

В.Бабкін, В.Барков, В.Бортніков, І.Горбатенко, В.Денисенко, А.Карась, І.Кре-

сіна, М.Михальченко, Ф.Рудич, С.Рябов, В.Селіванов, А.Сіленко, В.Три-

польський, В.Шинкарук, Г.Щедрова та ін. 

Питання, пов'язані з функціонуванням та діяльністю ОГС, плідно розроб-

ляють В.Бебик, В.Бесчасний, О.Вінніков, О.Кіндратець, А.Колодій, А.Кудря-

ченко, Т.Розова, В.Степаненко, С.Тимченко та ін. Проблеми поєднання ін-

теграційних зусиль держави з діяльністю ОГС вивчаються А.Гальчинським, 

В.Кременем, М.Лацибою, Ф.Рудичем, М.Ткаченком та ін. 

Однак низка питань впливу громадянського суспільства на хід соціаль-

но-економічних процесів досліджена ще мало і потребує більшої уваги нау-

ковців. До таких питань належить вплив ОГС на соціальну мобільність 

у суспільстві. Чи не єдиним здобутком у цій сфері є стаття відомого україн-

ського соціолога І.Бекешкіної "Члени громадських об'єднань як особлива 

соціальна група"334,  

Щодо оцінки впливу державних органів та ОГС на процеси соціальної 

мобільності, то ця проблематика не є об'єктом широких наукових пошуків 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Певною мірою у цьому напрямі висло-

вилися свого часу П.Сорокін та Дж.Голдторп, а також А.Кравченко, В.Доб-

реньков та Т.Заславська. Серед українських дослідників можна назвати 

праці соціолога С.Макеєва.  

Глибокого аналізу та прогнозів впливу державних органів та ОГС на змі-

ни соціальної мобільності та соціально-економічний розвиток суспільства в 

Україні поки що немає. Тому автором була зроблена спроба дослідити між-

народний та український досвід співпраці органів влади та ОГС у сфері со-

ціальної мобільності; визначити ступінь впливу зміни у напрямах роботи та 

соціальних функціях громадських об'єднань на соціальну мобільність під 

час економічних перетворень у сучасній Україні; з'ясувати наскільки членс-

тво в ОГС впливає на формування політичної культури громадян та їхню со-

ціальну мобільність, а також визначити можливі напрями впливу держави 

та ОГС на процеси соціальної мобільності в українському соціумі. 

                                                           
334 Була опублікована в збірнику "Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніто-
ринг", виданому Інститутом соціології НАН України у 2008 р. 
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7.1. Співпраця органів влади і громадських об'єднань  

та соціальна мобільність в умовах становлення  

громадянського суспільства 

Під соціальною мобільністю ми розуміємо переміщення індивіду чи гру-

пи вгору або вниз чи по горизонталі. Вона описує напрям, різновиди та дис-

танцію соціальних переміщень людей у суспільстві (індивідуальних і групо-

вих). Можна виділити три види соціальних статусів конкретної особи, які 

відіграють основну роль у суспільному житті країни: 

– політичний (місце людини в інститутах влади, у політичній партії, гро-

мадській організації, доступ до влади); 

– економічний (кількість майна, розмір доходів чи заробітної плати, до-

ступ до ресурсів); 

– професійний (посада, престиж роботи, професіоналізм, доступ до 

керівних ланок). 

Кожен вид соціального статусу має свою вертикальну стратифікацію 

(поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви – 

страти, які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо)335. 

Соціальні переміщення людей здійснюються каналами чи "ліфтами" 

(сфера суспільства чи соціальний інститут, де здійснюється висхідна чи 

низхідна мобільність). Детальне описання каналів мобільності зроблене 

П.Сорокіним, який називав їх "каналами соціальної циркуляції" або "мем-

бранами", "дірками", "драбинами", "шляхами", по яких індивіди пересува-

ються вгору чи вниз із одного соціального прошарку в інший. З каналами 

мобільності нерозривно асоціюються фактори, що їх супроводжують, – со-

ціальний ліфт, соціальний інститут, соціальний механізм, соціальний фільтр 

та соціальний бар'єр. Вони є "ситом", яке тестує і просіває, відбирає і роз-

поділяє індивідів по різних соціальних стратах та позиціях336. 

Ступінь соціальної мобільності часто використовується як показник рів-

ня відкритості і рухомості суспільства або його консервативності і замкне-

ності. Закритим називається таке суспільство, де вертикальна мобільність 

                                                           
335 Умови та інструменти соціального ліфта в Україні [Електронний ресурс] / сайт Центру 
перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та 
НАН України. – Доступний з : <http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id 
=284:-q-q-&catid=29:2010-06-15-18-48-34&Itemid=35>. 
336 Сорокин П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации // Человек. Цивилиза-
ция. Общество. – М. : Политиздат, 1992. – С. 27. 
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або досить обмежена, або взагалі зводиться до нуля. Відкритим вважають 

таке суспільство, де вертикальна і горизонтальна мобільність не обмежені 

ні правовими, ні соціальними, ні економічними перешкодами337.  

Теоретично може існувати стратифіковане суспільство, в якому верти-

кальна соціальна мобільність дорівнює нулю. Це означає, що всередині 

такого суспільства відсутні сходження і падіння, не існує ніякого перемі-

щення, кожен індивід назавжди закріплений у тому соціальному прошарку, 

де він народився. Такий тип стратифікації можна визначити як абсолютно 

закритий, стійкий, непроникний або як непорушний. Протилежним типом 

стратифікації є той, в якому вертикальна мобільність дуже інтенсивна і має 

загальний характер, а перетинка між верствами тонка, з великими отвора-

ми для переходу з одного поверху на інший. Проміжним між описаними ви-

ще типами соціальної стратифікації є відкритий, пластичний, проникливий 

чи мобільний. Між цими трьома основними типами можуть існувати кілька 

середніх чи перехідних типів. 

Більшість дослідників схиляються до думки, що в демократичних су-

спільствах вертикальна мобільність інтенсивніша, порівняно з недемокра-

тичними суспільствами, здебільшого через те, що соціальне становище 

індивіда не визначається походженням. Це можна проілюструвати на при-

кладі США, де станом на початок 20-х років XX ст. серед 29 президентів 

країни 14 (48,3%) були вихідцями з бідних або не дуже заможних родин338. 

Надалі ця тенденція ще більше унаочнилася, адже серед наступних 15 об-

раних президентів 11 осіб (або 73,3%) також були вихідцями з нижчих та 

середніх класів.  

Проте приклад з президентами США не є характерним для усього аме-

риканського суспільства. Соціальна мобільність у розвинених країнах Захо-

ду останнім часом зазнає перешкод. Так, нині у США вона низька як ніколи 

і вперше за всю історію молоде покоління заробляє менше, ніж покоління 

батьків; зростають ціни на освіту, рівень якої завжди був базою для соціа-

льного сходження339. У Франції з 1965 р. також спостерігається стійка тен-

денція втрати людьми соціального становища. Подібні тенденції характерні 

і для Великої Британії, в адвокатському середовищі якої прізвища аристок-

ратів з'являються у шість разів частіше, ніж прізвища решти населення. 

                                                           
337 Добреньков В.И. Фундаментальная социология : в 15 т. – Т. 15 : Стратификация и мо-
бильность. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 823. 
338 Сорокин П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации. – С. 24. 
339 Когда начнут работать социальные лифты на постсоветском пространстве: мнения [Елект-
ронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.iarex.ru/interviews/20089.html>. 
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Навіть у Швеції, яка відома своєю соціальною мобільністю, в 70–80% випад-

ків сімейний стан передається з покоління в покоління впродовж декількох 

століть. Загалом нині для того, щоб нащадки сімей з вищих і нижчих верств 

суспільства отримали рівні шанси на однакові заробітки, має пройти від 300 

до 500 років 340. 

З іншого боку, досить часто і в недемократичних країнах може бути 

високий рівень соціальної мобільності. За розрахунками автора, впродовж 

новітньої історії лідери більшості недемократичних тоталітарних режимів 

пройшли непростий, однак ефективний шлях соціального зростання. Це 

стосується як "лівих", так і "правих" диктатур. Серед перших можна 

назвати СРСР (Й.Сталін, М.Хрущов, Л.Брежнєв, Ю.Андропов, К.Черненко, 

М.Горбачов), Китай (Мао Цзедун), Румунію (М.Чаушеску), Північну Корею 

(Кім Ір Сен), Камбоджу (Пол Пот), Лівію (М.Каддафі), Уганду (І.Амін), 

Конго-Заїр (Мобуту Секе Секо). Серед представників другої групи – Ні-

меччина (А.Гітлер), Італія (Б.Муссоліні), Португалія (А.Салазар), Греція 

(Г.Пападопулос), Чілі (А.Піночет).    

Також в описаному тренді перебуває ситуація з соціальною мобільністю 

у більшості пострадянських держав, утворених на теренах колишнього 

СРСР. З першого погляду здається, що в цих країнах за радянських часів 

проблеми соціальної мобільності були гострішими, ніж нині, коли більшості 

з них притаманні атрибути демократичних держав. Однак насправді часто 

все відбувається ледь не навпаки341. 

Критично оцінюють ситуацію, що склалася нині з соціальною мобільніс-

тю і в Росії: "Кастовість у суспільстві гірша, ніж у XIX ст. Соціальні ліфти 

повністю відсутні. Якщо ти народився сином селянина, твоє життя визначе-

не наперед – армія, колгосп, горілка, в'язниця. Менеджером у "Газпромі" ти 

                                                           
340 Как связаны ваши давние предки и ваше положение в обществе? [Електронний ресурс]. – 
Доступний з : <http://inosmi.ru/world/20130217/205917905.html>. 
341 Так, у Киргизстані система соціальних ліфтів добре працювала за часів СРСР, коли кожен 
школяр знав, що спочатку слід вступити до комсомолу, вивчитися у технікумі, піти працюва-
ти на завод, закінчити інститут, вступити до партії. Найбільш вдалих управлінців з регіонів 
запрошували в міністерства і відомства. Також поширеним ліфтом була армія, завдяки якій 
молодь з віддалених гірських аулів їхала на два роки далеко в інші місця, отримувала нові 
навики, вивчала мову, іншу культуру, знайомилася з людьми з інших республік, тобто про-
ходила повний етап соціалізації. Нинішні ж міністри директорами заводів або управлінцями 
вищої ланки ніколи не працювали, тому погано розуміють, за якими управлінськими закона-
ми живе країна за стінами їх рідного відомства. Більшість нинішніх соціальних ліфтів підні-
мають ту молодь, у якої ліфтами володіють батьки або близькі родичі. Інших схем не існує: 
Мамасалиев А. Как работают социальные лифты в Кыргызстане? – Ч. 1 [Електронний ре-
сурс]. – Доступний з : <http://pro-kg.com/2013/08/21/%D0%BA%D0%B0%D0%>. 
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не станеш ніколи. Якщо ж ти народився сином менеджера "Газпрому", ти 

ніколи не потрапиш до армії"342.   

Заступник директора Інституту соціології РАН Н.Тихонова так описує 

проблеми з соціальною мобільністю: "Люди, які готові важко працювати, 

розбивати чолом стіни, сидіти ночами над підручниками, становлять близь-

ко 40%. Однак ліфти соціальної мобільності для них закриті. Громадяни 

бачать, що суспільство перетворюється на кастово-феодальне, де все пе-

редається у спадок не лише у бізнесі, але й у держструктурах343". 

Незважаючи на сильний суспільний запит на самореалізацію, нині він 

практично не реалізується. Особливо важко пробитися молоді. Якщо рані-

ше соціальні ліфти були переповнені і якось пересувалися, то зараз люди-

на натискає на кнопку, а двері навіть не відчиняються – все забито344.  

Хоча у програмах ключових політичних партій РФ декларується важ-

ливість запуску "поламаних" соціальних "ліфтів" (коли будь-яка людина 

буде впевнена, що якщо вона буде багато і добре працювати та все життя 

навчатися й самовдосконалюватися, то у неї буде реальна можливість 

просуватися кар'єрними сходами), однак за визнанням російської молоді 

більш ніж на 70% усе залежить не від здібностей та уміння, а від потріб-

них зв'язків345.   

Подібна ситуація склалася і в Україні. Якщо за радянських часів осві-

та була важливим соціальним ліфтом (зі 170 тис. випускників ВНЗ, які 

закінчили навчання у роки першої п 'ятирічки, у 1940 р. 152 тис. обіймали 

керівні посади, а з 370 тис. випускників другої п 'ятирічки такий статус 

мали 266 тис. осіб346), то нині ситуація набагато гірша. За даними Держ-

стату наприкінці 2012 р. з 6 121,5 тис. осіб, які мали повну вищу освіту, 

1 652,7 тис. були економічно неактивними, а 433,4 тис. або 7,1%  – без-

робітними347.  

Характерним прикладом спотвореної вітчизняної соціальної мобіль-

ності новітніх часів є депутатство. У кожному новому скликанні Верхов-

                                                           
342 Бабченко А. Социальные лифты // Грани.Ру. – 2010. – 9 марта. 
343 Тихонова Н. Нет сил на восстание // Профиль. – 2012. – 26 июня. 
344 Горшков М.К. Возможны ли в 2013 г. кардинальные сдвиги // Российская газета. – 2013. – 
27 авг. 
345 Практическая программа ЛДПР [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://soclift.ru/ 
aktualnoe.htm>. 
346 Верт Н. История советского государства. – М., 1995. – С. 258. 
347 Економічна активність населення України 2012 : стат. збірник. – К. : Державна служба 
статистики України, 2013. – С. 58. 
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ної Ради України кількість родичів державних високопосадовців зроста-

ла. Так, до парламенту 7-го скликання були обрані В.Янукович – син 

тодішнього Президента України В.Януковича, О.Азаров – син тодішнього 

Прем'єр-міністра М.Азарова, А.Пшонка – син тодішнього Генерального 

прокурора В.Пшонки, Ю.Льовочкіна – сестра тодішнього Голови адмініс-

трації Президента України С.Льовочкіна. Загалом серед депутатів пар-

ламенту 7-го скликання було 10 пар близьких родичів348. Серед народ-

них депутатів Верховної Ради України на пальцях можна полічити пред-

ставників робітничого класу та селянства. Натомість у Верховній Раді 

УРСР у 1947 р перших було 6,5, а других – 13,7%, а в 1967 р. – 29,9 

і 22,6% відповідно349. 

Про можливості соціальної мобільності свідчить і представництво моло-

ді в депутатському корпусі. У 1937 р. відповідно до нової Конституції СРСР 

у Верховну Раду СРСР було обрано 24,8% депутатів віком до 30 років. Тоді 

це був наймолодший парламент у світі350. За часів існування УРСР серед 

депутатів Верховної Ради частка молоді завжди була не менше 5%351. На-

томість значно менше молодих депутатів стало за часів незалежності 

(табл. 7.1). Подібні тенденції простежуються і з представництвом молоді 

у складі місцевих рад. 

Існують значні відмінності в уявленнях сучасної української молоді 

щодо того, яким шляхом потрібно йти, аби досягти високого соціально-

го становища, порівняно з тим, як цього досягають люди в розвинених 

країнах Заходу. Так, якщо у країнах Заходу задля високого соціального 

становища потрібно мати високий інтелект, здібності (63%), хорошу 

освіту (51%), то в Україні – впливових родичів (48%), заможних батьків 

(40%) або походити з родини з високим соціальним становищем  (39%) 

(табл. 7.2). 

Молодь України скептично оцінює шанси досягти успіху на Батьківщині: 

вважають, що легко досягти успіху в Україні лише 11%, натомість майже 

41% переконані, що легше – в зарубіжних країнах352.  

                                                           
348 Бердинских К. Об отцах, детях, женах и мужьях в новом парламенте [Електронний ре-
сурс]. – Доступний з : <http://blogs.korrespondent.net/journalists/blog/berdinskich/a83558>. 
349 Україна за п'ятдесят років (1917–1967) : статистичний довідник. – К. : Видавництво полі-
тичної літератури України, 1967. – С. 53. 
350 Исторический опыт ВЛКСМ. Сборник научных трудов. – М., 1988. – С. 79. 
351 ЛКСМ України в цифрах і фактах : довідник. – К. : Молодь, 1987. – С. 22. 
352 Молодь України [Електронний ресурс] / сайт Інституту Горшеніна. – Доступний з : <http:// 
institute.gorshenin.ua/researches/118_sovremennaya_molodezh_ukraini.html?print>.   
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Таблиця 7.1 
Кількість молоді серед депутатів Верховної Ради України 

Верховна Рада України 
(скликання, роки) 

Усього обрано  
депутатів  

(на початок скликання) 

Кількість депутатів 
віком до 30 років 

(осіб) 

% від загальної 
кількості депу-

татів 

І-е (1990–1994) 449 20  4,5 

ІІ-е (1994–1998) 335 12 3,6 

ІІІ-е (1998–2002) 440 11 2,5 

ІV-е; (2002–2006) 447 13 2,9 

V-е (2006–2007) 449 15 3,3 

VІ-е; позачергові вибори 
(2007–2012) 

450 19 4,2 

VII-е (2012–2017) 444 7 1,6 

Джерело: Верховна Рада України : Інформаційний довідник / авт.-упор.: М.Ярош (кер. кол.), 
А.Пивовар, А.Погорєлова. – Вип. 2. – К. : Парламентське вид-во. – 2002. – С. 21.; Верховна 
Рада України : Інформаційний довідник / Авт.-упор.: В.О.Зайчук (відп. ред.), Ю.В.Ясенчук, 
А.В.Пивовар та ін. – Вип. 3. – К. : Парламентське вид-во. – 2006. – С. 22.; підраховано авто-
ром за даними сайту Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http:// 
w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list>. 

Природно, що в історії не було суспільства, соціальні верстви якого були 

б абсолютно закритими або в яких була б відсутня вертикальна мобіль-

ність. Однак вірним є також те, що ніколи не існувало суспільства, в якому 

вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід із 

однієї соціальної верстви в іншу здійснювався б без будь-якого супротиву. 

Ми вважаємо, що наближеним до суспільства другого типу може бути 

громадянське суспільство. В ньому найбільш якісне суспільство з точки зо-

ру його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реалізації прав і сво-

бод людини та громадянина, виконання громадянами своїх політичних 

і громадянських обов'язків, усвідомлення себе носієм суверенітету та дже-

релом влади тощо. З іншого боку, у такому суспільстві влада є похідною від 

громадян як його базових елементів, де громадяни творять такий тип дер-

жави, який вони хотіли б мати.  

Однак такого різновиду суспільства в класичному його варіанті поки що 

не було. Як справедливо зазначається, нині громадянське суспільство і 

правова держава є радше теоретичним ідеалом, ніж практичною реальніс-

тю353. Фактично немає у світі країни з остаточно сформованим громадян-

ським суспільством і правовою державою. 

                                                           
353 Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії : матеріали методо-
лог. семінару / відп. ред.: В.В.Цвєтков, І.О.Кресіна; Упоряд. Є.В.Перегуда. – К. : Ін-т держави 
і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 5. 
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Таблиця 7.2 

Розподіл відповідей респондентів про те, що вони вважають  

для себе найважливішим для досягнення високого соціального  

становища у нашій країні та у розвинених країнах Заходу,  

квітень 2012 р., % 
 

Показник 

У нашій країні 
У розвинених країнах 

Заходу 

Серед мо-

лоді віком 

18–35 років 

Серед тих, 

кому 36 ро-

ків і більше 

Серед мо-

лоді віком 

18–35 років 

Серед тих, 

кому 36 ро-

ків і більше 

Високий інтелект, здібності 33 31 63 59 

Хороше здоров'я 37 39 32 30 

Приваблива зовнішність 19 12 16 10 

Готовність  до ризику 20 14 22 19 

Уміння іноді обходити закон 33 33 8 4 

Чесність, принциповість 15 16 26 24 

Егоїзм, індивідуалізм 16 13 10 8 

Готовність допомагати людям 16 14 16 11 

Походження з сім'ї з високим  
соціальним становищем 

39 38 22 22 

Впливові родичі 48 46 11 10 

Впливові друзі 27 29 8 6 

Знання іноземних мов 18 18 32 28 

Хороша освіта 25 27 51 48 

Прагнення і вміння робити людям 
добро 

8 11 11 7 

Вихованість, хороші манери 9 7 19 19 

Вміння переконувати, красномовство 16 10 14 13 

Політична обізнаність 18 15 15 13 

Уміння розпоряджатися грошима 20 17 24 24 

Заможні батьки 40 36 11 9 

Важко відповісти 6 9 9 14 
 

Джерело: розрахунки автора за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН Украї-
ни, квітень 2012 р. 

Окрім відомих за П.Сорокіним традиційних "ліфтів" – армії, церкви, шко-

ли, політичних, економічних та професійних організацій, сучасна соціоло-

гічна теорія додає ще державну службу, громадську діяльність, спорт і шоу-

бізнес354. 

                                                           
354 Умови та інструменти соціального ліфта в Україні [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=284:-q-q-&catid=29:2010-06-
15-18-48-34&Itemid=35>. 
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Розглянемо детальніше такий "ліфт", як політичні та громадські органі-

зації та організація громадянського суспільства. П.Сорокін був перекона-

ний, що в демократичних країнах, де інститут виборів є вирішальним у 

утвердженні правителів, політичні організації відіграють особливо активну 

роль у вертикальній циркуляції. Отже, для соціального просування найлег-

шим способом стає політична діяльність чи участь у діяльності якої-небудь 

політичної організації.  

Переважна кількість політичних лідерів, правителів, державних діячів, 

сенаторів та інших посадових осіб сучасних демократичних країн досягли 

своїх позицій завдяки політичним партіям355. Один із засновників політич-

ної соціології німецький дослідник Р.Міхельс ще у 1912 р. правомірно пи-

сав: "Поза партійною організацією багато хто із соціально корисних еле-

ментів були б загублені у тому сенсі, що вони ніколи б не поміняли свого 

соціального класу та навіки залишилися б пролетарями… Усі талановиті 

пролетарі пов'язують політико-партійну організацію зі своєю кар'єрою як 

акт порятунку"356. 

Необхідно відзначити, що в демократичних країнах дієвим соціальним 

ліфтом є не лише політичні організації, але й громадські організації, зокре-

ма молодіжні об'єднання. Так, майже  половина всіх лідерів Третього світу 

була вихована у скаутських організаціях, третина лідерів промислово роз-

винених країн також пройшли через них357. Наприклад, у США членами сту-

дентських організацій свого часу були майже всі президенти країни358. 

У колишньому СРСР таким дієвим "ліфтом" був комсомол. Комсомол 

підготував багатьох державних лідерів союзного рівня. Так, свого часу 

комсомольськими працівниками були Генеральні секретарі ЦК КПРС 

Ю.Андропов, М.Горбачов, а п'ять перших секретарів ЦК ВЛКСМ з часом 

стали міністрами.  

У сучасній Україні молодіжні організації хоча й відіграють роль соціаль-

ного ліфта, проте значно програють колишньому комсомолу. Так, на думку 

авторів щорічної доповіді Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 

2010 р., впродовж років незалежності молодіжний рух не став дієвим ре-

зервом, школою підготовки, формування політичної еліти країни. 

                                                           
355 Сорокин П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации. – С. 29. 
356 Там само. – С. 30. 
357 Головенько В.А. Життя в Пласті // Рідна школа. – 1993. – № 10. – C. 38. 
358 Пархоменко Е. Подъемная сила // Top-Manager. – 2008. – Октябрь. – С. 53.  
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Відносно небагато тих, хто на початку 90-х років ХХ ст. у період заро-

дження незалежної Української держави, брали активну участь у станов-

ленні молодіжного руху, нині входять до групи політичних лідерів країни, до 

її владних структур. Серед тих, хто засвітився на політичному Олімпі, пев-

ною мірою можна назвати лише В.Кириленка, Ю.Павленка, В.Хомутинника, 

О.Донія, О.Шлапака, О.Петрова, Ю.Мірошниченка, В.Каськіва.  

Важко не погодитися з відомим російським письменником та журналіс-

том Д.Биковим: "Як хочете, але навіть в СРСР з ротацією еліт було краще: 

там був огидний, аморальний, але працюючий соціальний ліфт під назвою 

комсомол"359. 

У сучасному світі дедалі ширше відбувається становлення громадян-

ського суспільства. Показником цього може бути стан розвитку ОГС. Нині 

їхня кількість, масовість організацій зростає небувалими темпами. З кінця 

XX ст. роль ОГС стала значною в міжнародних стосунках: за даними Спілки 

міжнародних асоціацій, якщо у 1909 р. кількість міжнародних неурядових 

організацій становила лише 176, то у 2007 р. – 54 377360.  

На початку 2012 р. у світі існувало 65 589 організацій громадянського 

суспільства361. Якщо у 1948 р. консультативний статус при Економічній та 

соціальній раді ООН мала 41 неурядова організація, то з 1996-го по 2011 р. 

їхня кількість зросла у три рази (з 1041 до 3400)362. Нині понад 13 тис. орга-

нізацій громадянського суспільства підтримують партнерські стосунки з ці-

єю структурою ООН363. Майже 370 неурядових організацій мають консуль-

тативний статус у Раді Європи364, майже в половині проектів, які нині 

фінансуються Світовим банком, задіяні неурядові організації365. 

                                                           
359 Быков Д. Воспроизводственный роман // Труд. – 2011. – 25 августа. 
360 International Organizationsin Brussels (2008): A report prepared by the Union of International Associa-
tions for Brussels Invest, October [Електроний ресурс] / сайт Спілки міжнародних асоціацій. – Доступ-
ний з : <http://www.uia.be/sites/uia.be/files/albums/website/products/stats/uia_ bxls_%20report_oct08.pdf>. 
361 Yearbook of International Organizations [Електронний ресурс] / сайт Union of International 
Associations. – Доступний з : <http://www.uia.be/yearbook>. 
362 Доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его очередной сессии 
2007 года : Экономический и Социальный Совет ООН [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/ NO7/244/78/PDF/ N0724478. pdf>. 
363 ООН и гражданское общество [Електронний ресурс] / офиц. сайт ООН. – Доступний з : 
<http://www.un.org/ru/civilsociety/>. 
364 Пояснительная записка к основополагающим принципам статуса неправительственных 
организаций в Европе [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.In.mid.ru/ns-npo.nsf/ 
5b338ac59d39b715c 32571070037609f6f61>.  
365 Обзор сотрудничества Всемирного банка с гражданским обществом [Електронний ре-
сурс]. – Доступний з : <http://wbln0018.worldbank.org/ECA/Rus.nsf/ECADocbyUnid BE7373>.  
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Постсоціалістичні, пострадянські країни хоча і відстають за цим показ-

ником від провідних країн західної демократії, але і в них зростає кількість 

таких організацій. Що стосується України, то, за даними Єдиного державно-

го реєстру установ та організацій України (ЄДРПОУ), оприлюдненого Дер-

жавною службою статистики України, кількість організацій громадянського 

суспільства зростає (табл. 7.3). Так, наприклад, кількість громадських орга-

нізацій та їхніх осередків з 2008 р. до 2013 р. зросла в 1,4 раза, благодійних 

організацій – 1,3 раза. 

Таблиця 7.3 
Кількість об'єднань громадян в Україні у 2008–2013 рр.,  

станом на 1 січня кожного року 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Громадські організації та їхні осередки 54862 59321 63899 67696 71767 74500 

Профспілки та їхні місцеві об'єднання 20405 22678 24649 26340 27834 28852 

Благодійні організації 10988 11660 12267 12860 13475 14055 

Організації співвласників багатоквар-
тирних будинків 

6848 8549 10329 11956 13872 15018 

Органи самоорганізації населення – – 1152 1210 1306 1426 

Релігійні організації 32018 32639 33351 33977 34586 33116 

Джерело: Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. – К. : 2012. – 
С. 7; Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Прези-
дента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – С. 289–291; 548.  

Про масштаби діяльності ОГС окрім статистики свідчать і дані масових 

соціологічних опитувань. Так, за даними міжнародного дослідницького про-

екту "Світові цінності", що проводився у 2005–2008 рр. у 56 країнах світу, 

значна частина громадян заявила про своє активне членство в організаціях 

громадянського суспільства (у Канаді і Швейцарії – 67%, Великій Британії – 

61, США – 61,0%). Значно відстають від них країни колишнього соцтабору: 

в Україні про це сказали 17%, Румунії – 13, у Грузії – 5%366. 

Окрім стану демократії, рівень залученості населення до ОГС значною 

мірою визначається ще й менталітетом народу, традиціями, які історично 

склалися в країні. Так, в ОГС більше задіяно населення скандинавських 

країн, Ірландії та Нідерландів, трохи менше – у країнах Центральної Євро-

пи, ще менше – на сході континенту. Про це свідчать і дані загальноєвро-

пейського моніторингового проекту "Європейське соціальне дослідження", 

в якому постійно беруть участь майже 30 країн Європи (табл. 7.4).  

                                                           
366 Підраховано автором за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Світові цінності". 
Більш детальна інформація про дослідження доступна на сайті http://www.worldvaluessurvey.org. 
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Таблиця 7.4 
Участь громадян деяких країн Європи у роботі  

політичних партій чи ОГС протягом останніх 12 місяців,  
які передували дослідженню, % 

Країна 

2005 р. 2007 р. 2009 р. 2011 р. 

Працю-
вали в 

політич-
них пар-
тіях чи 
рухах 

Працю-
вали в 
інших 
ОГС 

Працю-
вали в 

політич-
них пар-
тіях чи 
рухах 

Працю-
вали в 
інших 
ОГС 

Працю-
вали в 

політич-
них пар-
тіях чи 
рухах 

Працю-
вали в 
інших 
ОГС 

Працю-
вали в 

політич-
них пар-
тіях чи 
рухах 

Працю-
вали в 
інших 
ОГС 

Бельгія 3,9 15,2 5,8 25,8 4,3 21,1 4,6 19,6 

Велика 
Британія 

2,2 8,0 2,5 9,1 2,2 6,6 1,7 6,1 

Греція 6,1 5,3 * * 4,2 4,0 3,0 5,0 

Естонія 2,4 3,0 2,8 4,5 3,0 5,2 3,5 5,9 

Данія 4,6 23,6 4,5 25,2 4,5 24,7 4,1 25,0 

Іспанія 7,4 17,6 5,1 13,9 2,9 9,5 6,8 17,6 

Німеччина 3,2 20,5 3,8 20,2 3,8 25,8 4,0 25,7 

Нідерланди 3,8 17,1 4,0 24,2 3,4 26,2 3,4 23,4 

Норвегія 8,5 25,2 6,3 27,1 6,1 27,9 5,6 28,6 

Польща 2,7 5,7 1,7 4,3 2,6 5,9 2,2 7,1 

Португалія 1,7 2,6 1,8 4,0 1,3 2,7 1,4 3,9 

Румунія * * 5,8 2,6 5,8 3,6 * * 

Росія * * 2,9 2,8 3,6 2,9 5,7 4,7 

Словаччина 2,9 8,3 2,8 8,4 1,9 5,7 2,0 6,4 

Угорщина 0,9 1,9 2,4 1,2 0,8 5,0 2,6 6,6 

Україна 3,6 2,2 4,0 1,4 4,1 2,4 3,7 2,1 

Франція 4,5 16,9 3,5 15,1 3,8 15,2 3,1 16,3 

Швеція 3,3 24,3 5,0 26,8 4,4 26,9 3,6 28,3 

Швейцарія 7,0 13,3 6,0 13,7 4,9 13,1 5,8 13,5 

* У цьому році виміри не проводилися. 

Джерело: Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі : за ре-
зультатами "Європейського соціального дослідження" 2005–2007–2009–2011. – К. : Інститут 
соціології НАН України, 2012. – С. 26–27. 

Низький рівень розвитку ОГС у постсоціалістичних країнах підтверджує 

індекс сталості організацій громадянського суспільства, який щорічно під-

раховується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та вимірює 

прогрес розвитку цих організацій у більшості постсоціалістичних країн  

(табл. 7.5). Індекс відстежує ОГС в 29 країнах та вивчає загальні сприятливі 

умови для їх розвитку, приділяючи особливу увагу правовому середовищу, 

організаційній спроможності, фінансовій життєздатності, адвокації, наданню 

послуг, інфраструктурі та ставленню громадськості. 
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Таблиця 7.5 
Динаміка індексу сталості організацій громадянського суспільства, 

який вимірюється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
за семибальною шкалою 

("1" – дуже розвинений рівень, "7" – низький рівень розвитку) 
Країна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ДЕЯКІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ, ЯКІ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ ЄС 

Чеська Республіка * 2,4 2,3 2,5 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Естонія * 2,4 2.1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Угорщина 2,0 2,3 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 * 

Латвія * 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Литва 2,9 3,1 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 

Польща 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 

Болгарія 4,0 3,7 3,6 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 

Румунія 4,1 4,1 4,0 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Словаччина 2,1 1,9 1,9 2,1 2,2 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 

Словенія * * * * 3,4 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 

ПОСТРАДЯНСЬКІ КРАЇНИ 

Вірменія 5,1 5,0 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Азербайджан 5,7 5,0 4,9 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 

Грузія 3,8 4,0 4,0 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 

Киргизстан 4,1 4,3 4,3 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Молдова * 4,6 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1 

Таджикистан 6,1 5,4 5,1 4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 

Туркменістан 6,6 6,0 5,8 5,6 5,7 5,5 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 5,6 

Узбекистан 5,3 5,1 4,6 4,7 4,7 5,3 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

КРАЇНИ – ЧЛЕНИ МИТНОГО СОЮЗУ 

Білорусь * 5,7 5,5 5,3 5,6 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 

Казахстан 4,8 4,7 4,3 4,1 3,9 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 

Росія 4,1 4,3 4,3 4,0 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 

              

Україна 4,1 4,4 4,3 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 

* У цьому році виміри не проводилися.  

Джерело: Індекс сталості НУО в Україні в 2011 році : 15 видання – червень 2012 р. [Елект-
ронний ресурс]. – Доступний з <http://ccc-tck.org.ua/file/biblioteka/>. 

Кожен показник, як і оцінка в цілому, вимірюється за семибальною шка-

лою, де "1" свідчить про високий рівень, а "7" означає низький рівень роз-

витку367. Як видно з таблиці, впродовж 1999–2011 рр. індекс сталості ОГС 

не зазнав суттєвих змін (наприклад, в України у 1999 р. він становив 4,1 ба-

ла, а в 2011 р. – 3,5 бала). Кращим він є у тих постсоціалістичних країнах, 

                                                           
367 Індекс сталості НУО в Україні в 2011 році : 15 видання – червень 2012 р. [Електронний 
ресурс]. – Доступний з : <http://ccc-tck. org.ua/file/biblioteka/>. 
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які нині є членами ЄС, трохи гіршим у пострадянських країнах, які колись 

були республіками СРСР. 

Для того щоб оцінити роль і місце ОГС у сприянні соціальній мобільності, 

необхідно подивитися, як вони впливають на економіку, на вирішення важли-

вих соціальних проблем, а також на те, як їм довіряє населення, як оцінює 

їхню роль у суспільному житті. Адже лише за умов, коли ці показники є високи-

ми, зростає роль ОГС у суспільному житті, що сприяє соціальній мобільності.     

Нині в світі дедалі помітнішим стає економічний ефект від діяльності ОГС: 

– ОГС створюють 3–9% у ВВП розвинених країн (наприклад, 5% у Бель-

гії, 7,9% у Канаді); 

– у громадському секторі країн Європейського Союзу працевлаштовано від 

4,4% до 14% працездатного населення, або принаймні 5 із кожних ста осіб; 

– у громадському секторі країн ЄС працює у 10 разів більше людей, ніж 

у легкій промисловості, та у 5 разів більше, ніж у харчовій промисловості; 

– у країнах Центрально-Східної Європи громадські організації залучають 

втричі більше внутрішніх та зовнішніх інвестицій у соціальну сферу, ніж 

державні та комунальні установи соціального спрямування; 

– внесок неурядових організацій у ВВП країн Євросоюзу зростає вдвічі 

швидше, ніж внесок легкої промисловості; 

– громадянське суспільство у сукупності – сьома економіка світу за ВВП 

(1,3 трлн у. о., що дорівнює ВВП Франції або Великої Британії); 

– громадянське суспільство створило у світі більше 25 млн оплачуваних 

робочих місць (найбільша транснаціональна корпорація створює 3,5 млн ро-

бочих місць); 

– 60% працівників ОГС (включно з волонтерами) зайняті у наданні послуг, 

із них 40% зосереджені на соціальних, медичних та освітніх послугах; 

– неприбуткові організації в США у 2011 р. стали третім роботодавцем 

і випередили сфери роздрібної торгівлі та переробної промисловості, за-

рекомендували себе відносно стійкими до наслідків економічної кризи368.  

У країнах з розвиненим громадянським суспільством відбуваються знач-

ні зрушення в економічній поведінці населення, що позитивно впливає на 

стан соціального розшарування. Цей вплив значною мірою виявляється у 

тому, наскільки широко організації громадянського суспільства залучені до 

економічної діяльності, наскільки активно вони надають вразливим верст-

вам населення соціальну допомогу. 

                                                           
368 Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства. Методичні рекомен-
дації / [А.О.Краснопільська, М.В.Лациба, А.В.Волошина та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. 
дослідж. – К. : Агентство "Україна", 2013. – 180 с. – С.°11. 
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На думку багатьох дослідників, у нинішніх умовах у цілому ефективна 

економіка можлива лише за активної участі організацій громадянського су-

спільства. Німецький дослідник Е.Альтфатер підкреслює, що ні "невидима 

рука" (система вільного ринку), ні "видима рука" (державне втручання) не 

гарантують "досягнення найкращого розподілу факторів виробництва, зна-

ходження найліпшого шляху інновації та еволюції, досягнення максимально 

можливих темпів економічного зростання, тобто забезпечення матеріально-

го благополуччя", тому можливе вирішення, на його думку, лежить у "третій 

руці", яка "включає всі неринкові структури різноманітного виробництва, 

наприклад, суспільних благ...". Такі неринкові фактори, як соціальний мир 

і матеріальна інфраструктура, можливі лише "поки існує інституціональна 

структура громадянського суспільства"369. 

Нині у більшості країн світу уряди визнали, що недержавні організації 

здатні ефективніше, ніж державні структури, надавати соціальні послуги, 

тому що краще розуміють потреби населення та швидше на них реагують. 

Державним структурам це складніше робити через неминучу бюрократію та 

корупцію, тому держава намагається делегувати надання дедалі більшої 

кількості соціальних послуг недержавному сектору. 

Зростає рівень довіри до ОГС, їх авторитету в очах населення. Так, за 

даними дослідження Євробарометру "Участь європейців у демократичній 

участі", три чверті населення ЄС погодилися з тим, що ОГС можуть вплива-

ти на прийняття політичних рішень на місцевому/регіональному рівні, 70% 

погодилися з тим, що ці організації можуть впливати на прийняття таких 

рішень на національному рівні, більше половини опитаних впевнені, що ці 

організації можуть впливати на прийняття рішень на рівні ЄС370.  

Важко не погодитися з формулою Ф.Фукуями, який стверджує, що країни 

з низьким рівнем довіри громадян до держави, до основних її політичних 

інститутів змушені сплачувати додатковий прямий податок, тоді як країни, 

котрі мають довіру, отримують нагороду у вигляді економічної та політичної 

стабільності, зростання добробуту індивідів, підвищення рівня їхнього жит-

тя, укорінення принципів справедливої соціальної мобільності. 

У цьому зв'язку європейські демократії останнім часом істотно змінили 

підходи до ролі ОГС. Ідеться про активізацію участі громадян, їх об'єднань 

                                                           
369 Сaлустович П. Европейский социум в условиях перехода: Гражданское общество и соци-
альная работа [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.soc.pu.ru/publications/pts/ 
salustovich.shtml>. 
370 Europeans' engagement in participatory democracy [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_en.pdf>. 
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в управлінні державними справами, ухваленні та контролі за виконанням 

державних рішень на всіх рівнях. Особливий акцент зроблено на делегу-

ванні громадським організаціям соціальних функцій держави. Збільшується 

кількість країн, в яких приймаються політичні рішення про співпрацю органів 

влади з громадськими організаціями.  

Стосовно України необхідно зазначити, що ставлення населення до 

участі у діяльності політичних партій та громадських організацій хоча дещо 

й поліпшилося до 2013 р., проте залишалося серед найменш значущих для 

громадян України цінностей (менше трьох балів за п'ятибальною шкалою) – 

у 1994 р. рівень участі становив 2,09 бала, а у 2011 р. – 2,46 бала. 45% на-

селення України оцінювали вплив ОГС на вироблення політики як середній 

і вище, проте 40% – як найменший та малий371.  

Що стосується довіри до ОГС, то, якщо на початку ХХІ ст. близько чет-
верті громадян заявляли про довіру громадським організаціям, то у березні 
2013 р. цей показник становив 39,5% (табл. 7.6). Хоча загалом тенденція 
довіри населення до діяльності громадських організацій є позитивною, про-
те відсоток українців, які довіряють громадським організаціям хоча б част-
ково, у середньому вдвічі нижчий, ніж у країнах ЄС372. 

Таблиця 7.6 
Динаміка відповідей респондентів на запитання:  
"Чи довіряєте Ви громадським організаціям?",% 

Дата опитування 

Варіант відповідей 

Повністю 
довіряю 

Скоріше 
довіряю 

Скоріше, не 
довіряю 

Повністю 
не довіряю 

Важко від-
повісти 

Жовтень 2001 р. 4,5 18,0 28,2 28,1 21,2 

Жовтень 2005 р. 3,2 26,5 29,0 17,6 23,7 

Жовтень 2006 р. 3,4 24,1 30,5 20,8 21,2 

Вересень 2007 р. 3,3 23,4 23,7 23,9 25,6 

Грудень 2008 р. 1,8 19,7 30,3 28,8 19,5 

Жовтень 2009 р. 2,4 23,7 32,4 24,4 17,1 

Грудень 2011 р. 3,2 31,6 31,9 17,4 15,9 

Вересень 2012 р. 4,7 33,3 23,9 17,1 21,0 

Березень 2013 р.  4,5 35,0 27,7 17,8 14,9 

Джерело: за матеріалами моніторингу Українського центру економічних і політичних дослі-
джень імені О. Разумкова [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.razumkov.org. 
ua/ukr/poll.php?pollid=81>.  

                                                           
371 Комарова Н. В Україні кількість громадських організацій збільшується, а залучення гро-
мадян – знижується [Електронний ресурс]. – Доступний з : <https://peoplefirst.org.ua/uk/articles/ 
number-of-public-organizations-increases>. 
372 Краснопільська А. Показники розвитку громадянського суспільства України у європейському 
контексті // Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / Вінніков О.Ю., Краснопіль-
ська А.О., Лациба М.В. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство "Україна", 2012. – С. 45. 
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Необхідно також підкреслити, що за показниками довіри до владних 

і міжнародних державно-політичних інститутів Україна перебуває на остан-

ніх позиціях в Європі, про що, зокрема, свідчать результати п'ятої хвилі Єв-

ропейського соціального дослідження (польовий етап проведений навесні 

2011 р.) (табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 
Довіра громадян європейських країн до державно-політичних  

інститутів у 2011 р. (середній бал за шкалою: "0" – "зовсім  
не довіряю", "10" – "повністю довіряю") 

Країна 
Довіра 

парламенту 

Довіра 
судово-

правовій 
системі 

Довіра 
міліції 

Довіра 
політикам 

Довіра 
політичним 

партіям 

Бельгія 4,46 4,93 6,01 3,86 3,85 

Болгарія 2,39 2,54 3,85 1,99 1,99 

Швейцарія 5,80 6,28 7,03 5,01 4,81 

Кіпр 4,56 5,58 5,46 3,55 3,48 

Чеська Республіка 3,28 4,14 4,91 2,62 2,69 

Німеччина 4,31 5,68 6,86 3,37 3,36 

Данія 5,83 7,35 7,68 5,04 5,17 

Естонія 4,24 5,22 6,17 3,62 3,43 

Іспанія 4,29 4,41 6,25 2,74 2,71 

Фінляндія 5,38 6,91 8,03 4,43 4,54 

Франція 4,15 4,94 5,64 3,21 3,09 

Велика Британія 4,11 5,24 6,24 3,43 3,52 

Греція 2,04 3,83 4,63 1,35 1,37 

Хорватія 2,27 3,23 4,40 1,61 1,75 

Угорщина 4,22 4,64 5,10 3,12 3,15 

Ірландія 3,68 5,10 6,51 3,11 3,07 

Ізраїль 3,67 5,33 4,80 2,95 2,97 

Нідерланди 5,37 5,89 6,26 5,25 5,26 

Норвегія 6,02 6,85 7,20 4,94 4,93 

Польща 3,44 4,26 5,39 2,66 2,55 

Португалія 2,88 3,47 5,10 1,97 2,01 

Російська Федерація 3,57 3,84 3,53 3,04 3,05 

Швеція 6,28 6,53 6,98 5,04 5,11 

Словенія 2,98 3,08 4,99 2,25 2,24 

Словаччина 3,20 3,52 4,49 2,78 2,71 

Україна 1,99 2,26 2,50 1,85 1,99 

Джерело: 20 років моніторингу: зміни у суспільній свідомості населення України [Електронний ре-
сурс]. – Доступний з : <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/20-rokiv-monitorinukraini.htm>. 

Про недостатній рівень розвитку політичних інститутів в сучасній Україні 

свідчить місце країни у світовому рейтингу конкурентоспроможності, який 
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наводиться у Звіті про глобальну конкурентоспроможність за 2012 р. 

Всесвітнього економічного форуму. Якщо в загальному рейтингу Україна  

в 2008–2009 рр. посідала 72-е, а в 2012–2013 рр. – 73-е місце, то за показ-

ником "Ефективність інституцій" – відповідно 115-е та 132-е місця серед 

144 країн світу373. 

Такий стан справ та недорозвиненість основних політичних інститутів (як 

органів державної влади, так і організацій громадянського суспільства) знач-

ною мірою впливають на їх можливості у розвитку соціальної мобільності. 

Одним із основних завдань державної політики сприяння розвитку гро-

мадянського суспільства, зокрема у сфері соціальної мобільності, є впрова-

дження європейських підходів до питань сприяння становлення та розвитку 

ОГС, делегування їм окремих функцій держави щодо реалізації державної 

політики в гуманітарній та соціальній сферах. Адже відповідно до Закону 

України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики" впровадження 

європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам гос-

подарювання є одним із завдань внутрішньої політики в економічній сфері.  

7.2. Вплив зміни напрямів роботи  

та соціальних функцій громадських об'єднань  

на соціальну мобільність під час економічних  

перетворень у сучасній Україні 

Дієвим чинником формування такого суспільства, в якому кожний його 

член усвідомлює себе носієм суверенітету, джерелом влади, свідомим су-

б'єктом політичної діяльності, людиною, відповідальною за наслідки своїх 

дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому, в якому активно 

відбувається процес соціальної мобільності, здійснюється виховання 

суспільно активних, відповідальних громадян, є ОГС. 

Найважливішими соціальними функціями ОГС є соціально-економічна 

діяльність; організація змістовного дозвілля; захист прав і свобод; громад-

ський контроль; формування ідеологічних основ громадянського суспільства; 

сприяння соціальній мобільності (табл. 7.8). Якщо перші чотири з наведе-

них соціальних функцій у сучасних умовах важливі і потребують підтримки 

                                                           
373 Ткачук А. Як Україна різко піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності . 
(З олівцем над інформацією Прем'єр-міністра) [Електронний ресурс] / сайт Інституту грома-
дянського суспільства. – Доступний з : <http://www.csi.org.ua/www/?p=2621#more-2621>.  
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державних органів, то дві останні за умов становлення громадянського сус-

пільства стають визначними.  

Таблиця 7.8 
Найважливіші соціальні функції організацій  

громадянського суспільства 

Соціальна функція ОГС Основні напрями реалізації соціальної функції 

Вирішення наболілих соці-
ально-економічних проблем 
як членів своїх організацій, 
так і суспільства в цілому 

Створення підприємств ОГС – вирішення проблем безробіття 

Залучення ОГС до надання соціальної допомоги 

Робота ОГС із соціально вразливими та маргінальними групами 
населення 

Надання допомоги ветеранам та інвалідам 

Залучення волонтерів до роботи ОГС 

Організація змістовного 
дозвілля, відпочинку членів 

своїх організацій 

Організація дозвілля членів ОГС 

Робота творчих об'єднань 

Проведення туристичної роботи 

Робота фізкультурно-спортивних об'єднань 

Охорона пам'ятників історії та культури 

Захист прав і свобод  
громадян, у першу чергу 
членів своїх організацій 

Боротьба з корупцією 

Дотримання законодавства в цілому 

Захист прав працівників приватних і державних підприємств та 
організацій 

Громадський контроль за 
діяльністю органів влади, 

недопущення неефективно-
го державного управління 

Контроль за діяльністю органів державної влади 

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування 

Контроль за діяльністю власників підприємств та адміністрації 
на виробництві 

Здійснення соціального діалогу на національному та місцевому 
рівнях 

Формування ідеологічних 
основ громадянського  

суспільства 

Виховання громадян, спроможних захищати свої права 

Формування політичної культури громадян 

Залучення громадян до навчання впродовж життя 

Підготовка лідерів ОГС 

Сприяння соціальній  
мобільності  в суспільстві 

Лобіювання інтересів ОГС на електоральному полі 

Формування привабливого іміджу членів ОГС 

Захист інтересів членів ОГС на виробництві 

Джерело: розроблено автором. 

Адже в суспільстві шляхом об'єднання в громадських організаціях зрос-

тає кількість людей (громадян), спроможних утворювати "громадянський 

простір сенсів і дій" (громадянську сферу), готових враховувати не лише 

особистий, груповий чи корпоративний, але й суспільний інтерес та діяти 
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для реалізації цього суспільного інтересу (вирішення суспільних проблем), 

а значить, викликати глибокі соціальні зрушення, змінюючи ситуацію в су-

часному соціумі хоч на трохи більш справедливу374. 

Функція "Формування ідеологічних основ громадянського суспільства" 

передбачає виховання у членів організацій громадянського суспільства 

політичної культури в цілому; почуття власної відповідальності за вирішен-

ня суспільних проблем; розуміння свого місця і ролі в процесах, що відбу-

ваються в суспільстві та державі; здатності до консолідації під час вирішен-

ня найважливіших соціальних проблем; уміння чинити опір органам влади 

у випадку прийняття ними рішень, що утискають законні права та інтереси 

громадян тощо. 

Саме в ОГС їхні члени стають більш політично та соціально активними, 

членство в цих організаціях дає змогу громадянам більше проявити рівень 

своєї компетентності, поліпшити свій імідж, становище в суспільстві, здійс-

нити справедливе кар'єрне зростання. Крім того, одним з головних завдань 

органів влади є максимальне використання здібностей кожного громадяни-

на для управління суспільством. З огляду на ці обставини стає зрозумілою 

необхідність сприяння державними органами залученню громадян до діяль-

ності такого важливого соціального ліфта, як організації громадянського 

суспільства. 

Шоста соціальна функція організацій громадянського суспільства свід-

чить про те, що членство громадян в них має позитивний вплив на соціаль-

ну мобільність – соціальні переміщення людей у суспільстві, зміну їх стату-

су, позицій в системі соціальної стратифікації. 

Приступаючи до аналізу впливу змін напрямів роботи та соціальних 

функцій ОГС на соціальну мобільність в сучасній Україні, необхідно врахо-

вувати те, що в законодавстві країни немає чіткого визначення поняття "ор-

ганізація громадянського суспільства" (нерідко ці структури ще й називають 

"інститути громадянського суспільства"). Однак перелік ОГС наводиться 

у деяких постановах Кабінету Міністрів України. Попри незначні відмінності 

у різних актах, до цього переліку включають: 

– громадські об'єднання (спілки громадських об'єднань);  

– благодійні організації; 

– професійні і творчі спілки; 

– організації роботодавців; 

                                                           
374 Горецкий Д., Юров А. Cosmos civilis или Гражданские группы и гражданские организации 
[Електронний ресурс]. – Доступний з : <htth://dvizh.org/2009/06/ 17/1574>. 
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– саморегулівні організації та організації, які здійснюють професійне 

самоврядування; 

– релігійні організації; 

– органи самоорганізації населення; 

– недержавні засоби масової інформації; 

– інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно 

до законодавства375.  

Ми вважаємо, що до ОГС необхідно також віднести громадські ради та 

інші консультативно-дорадчі й експертні органи, консультаційні групи та 

спостережні комісії для забезпечення врахування думки громадськості, що 

створюються при центральних і місцевих органах влади; незалежні засоби 

масової інформації.  

Як підкреслювалося вище, упродовж останнього часу в Україні кількість 

усіх видів ОГС постійно зростає. Проте найчисельнішими серед них були 

раніше й залишаються досі громадські організації. В Україні у 2013 р. було 

зареєстровано 74,5 тис. таких організацій та їх осередків (релігійних органі-

зацій, які є наступними за кількістю, нараховується 33,1 тис. одиниць, 

профспілкових організацій – 28,9 тис.), при цьому впродовж останніх п'ять 

років кількість громадських організацій зросла у 1,4 раза, що є одним з най-

кращих показників серед всіх видів ОГС376. Така динаміка притаманна як 

у цілому Україні, так і кожній області зокрема (табл. 7.9). 

Як свідчать дані Щорічного послання Президента України до Верховної 

Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 р., се-

ред легалізованих міжнародних та всеукраїнських об'єднань громадян най-

більше зареєстровано організацій професійної спрямованості – 707, оздо-

ровчих та фізкультурно-спортивних об'єднань – 433 (табл. 7.10). 

Тренд, притаманний останнім рокам щодо соціально-економічної моти-

вації виникнення громадської активності, залишився актуальним у 2012 р. 

і став відповіддю на повільні зміни в економічній і соціальній сферах існу-

вання українського соціуму та зменшення соціальних гарантій. Табл. 7.11 

демонструє зміни, які відбулися в найбільш популярних секторах діяльності 

громадських організацій в період з 2003 р. по 2011 р.  

Упродовж 2003–2011 рр. зменшилася кількість організацій, які працюють 

у секторах вирішення соціальних питань та прав людини. Разом з тим, по-

                                                           
375 Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства. – С. 9. 
376 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президен-
та України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – С. 289–291, 548.  
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рівняно з 2010 р., у 2011 р. суттєво зросла кількість організацій, які працю-

ють над розвитком сектора громадських організацій. 

Таблиця 7.9 

Кількість громадських організацій з місцевим статусом  

та осередків громадських організацій  

станом на 1 січня відповідного року, одиниць 

Назва регіону 2005 р. 2007 р. 2010 р. 2013 р. 
2013 р. ,  

% до 2005 р 

Україна 47920 57124 71850 87572 182,8 

АР Крим 2863 3279 3687 4553 159,0 

Вінницька 1302 1602 2152 2760 212,0 

Волинська 924 1168 1521 1948 210,8 

Дніпропетровська 2745 3199 4208 5056 184,2 

Донецька 4362 5000 5909 6936 159,0 

Житомирська 1343 1569 1985 2329 173,4 

Закарпатська 1543 1767 2182 2737 177,4 

Запорізька 2024 2353 2940 3566 176,2 

Івано-Франківська 1364 1608 2007 2518 184,6 

Київська 1689 2111 2868 3630 214,9 

Кіровоградська 1171 1487 1991 2542 217,1 

Луганська 2161 2576 3115 3525 163,1 

Львівська 2914 3322 4218 5300 181,9 

Миколаївська 1709 1978 2458 2930 171,5 

Одеська 1992 2876 3837 4701 236,0 

Полтавська 1520 1770 2251 2727 179,4 

Рівненська 1180 1413 1846 2260 191,5 

Сумська 1236 1498 1888 2271 183,7 

Тернопільська 876 1041 1276 2060 235,2 

Харківська 3123 3551 4319 4904 157,0 

Херсонська 1010 1214 1657 2076 205,5 

Хмельницька 1144 1397 1850 2315 202,4 

Черкаська 1331 1640 2004 2448 183,9 

Чернівецька 714 890 1208 1515 212,2 

Чернігівська 1149 1470 1776 1983 172,6 

м. Київ 3836 4541 5639 6677 174,1 

м. Севастополь 695 804 1058 1335 192,1 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату України.  

Попри недостатню обізнаність українських громадян щодо діяльності 

ОГС (за даними дослідження, проведеного Міжнародною фундацією ви-

борчих систем у 2012 р., тільки 13% опитаних знали про діяльність кон-

кретних громадських організацій, а 50% нічого не могли сказати про їхню 
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роботу), ті респонденти, які знайомі з діяльністю ОГС, підтримують такі 

напрями їхньої роботи: охорону здоров'я (88%), надання гуманітарної та 

благодійної допомоги (87%), освіту (85%), захист прав жінок (83%), на-

дання юридичної допомоги (82%), просування демократії та належного 

врядування (70%). 

Таблиця 7.10 

Кількість легалізованих міжнародних та всеукраїнських об'єднань 

громадян у 2001–2013 рр. станом на 1 січня кожного року 

Показник 2001 2005 2010 2011 2012 2013 

Усього 1376 2173 3280 3529 3742 3943 

у т.ч. 

Політичні партії 109 104 172 185 194 198 

Громадські організації 1267 2069 3108 3344 3548 3745 

у т.ч. 

Громадські рухи 4 10 10 18 24 25 

Національні та дружні зв'язки 91 133 172 177 183 183 

Молодіжні 58 130 208 217 224 232 

Дитячі 6 11 20 20 27 29 

Жіночі 31 44 47 50 55 55 

Об'єднання ветеранів та інвалідів 38 65 90 93 103 106 

Об'єднання професійної спрямова-
ності 

228 366 584 645 703 707 

Об'єднання (товариства) охорони 
природи (екологічні) 

32 51 72 77 81 84 

Об'єднання (товариства) охорони 
пам'яток історії та культури 

2 2 4 8 8 8 

Оздоровчі та фізкультурно-
спортивні об'єднання 

174 263 376 409 430 433 

Об'єднання по захисту населення 
від наслідків аварії на ЧАЕС 

24 33 37 37 37 37 

Науково-технічні товариства, творчі 
об'єднання 

116 151 156 158 162 162 

Освітні, культурно-виховні об'єд-
нання 

113 170 221 227 235 236 

Інші громадські організації 350 640 1111 1208 1276 1448 

Крім того, спілок об'єднань грома-
дян 

56 89 129 137 149 149 

Благодійні організації (об'єднання, 
фонди тощо) 

398 709 1038 1089 1148 1201 

Профспілкові організації  
(із всеукраїнським статусом) 

84 106 154 165 173 173 

Джерело: Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання 
Президента України до Верховної Ради України. – К, : НІСД, 2013. – С. 545–547.  
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Таблиця 7.11 
Динаміка найпопулярніших секторів діяльності  

громадських організацій, % 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Вирішення соціальних питань 36 31 31 38 30 26 27 28 

Діти та молодь 45 44 44 45 45 40 44 43 

Розвиток сектора НУО 17 20 17 19 20 18 13 19 

Громадянська освіта 27 30 27 28 32 32 27 26 

Права людини 31 34 31 31 33 26 27 28 

Джерело: Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002–2011 роки: Звіт за 
даними дослідження / автори-упорядн. Л.Поливода, С. Голота. – К. : БФ "Творчий центр 
ТЦК", 2012. – С. 21.   

Загалом населення, знайоме з діяльністю ОГС, має позитивне став-

лення до них: 2/3 українських громадян погодилися з твердженням, що ці 

організації опікуються тими питаннями, які влада не може або неспро-

можна вирішувати, 61% вважали, що ОГС роблять важливий внесок у 

розвиток України, 52% зазначили, що вони представляють усе українське 

суспільство377. 

Незважаючи на свідчення статистики та соціології про певні позитивні 

зрушення впродовж останнього часу у розвитку ОГС в Україні, більш де-

тальний аналіз показує, що він залишається майже незмінним, хоч і має 

певні позитивні тенденції. Так, за даними Індексу сталості неурядових орга-

нізацій, який розраховує Агентство США з міжнародного розвитку, узагаль-

нений індекс, що вимірюється за семибальною шкалою (де "1" показує дуже 

розвинений рівень, а "7" означає низький рівень розвитку) українських ОГС 

в 2012 р. становив 3,4 бала. Секторальні показники, з яких складається 

головний зведений індекс, упродовж 5–6 років залишаються майже незмін-

ними (табл. 7.12). 

Отож, представлена інформація свідчить, що в сучасній Україні діяль-

ність ОГС, зокрема громадських організацій, не сприяє вирішенню про-

блем соціальної мобільності. З одного боку, громадяни йдуть у них пра-

цювати не стільки для того, щоб зробити особисту кар 'єру (за даними 

Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова 

у 2008 р., відповідаючи на запитання "У якому випадку у Вас може з'яви-

тися потреба в активній громадській діяльності?", лише 3,9% респонден-

тів сказали, що вони зроблять це у тому випадку, якщо така діяльність 

                                                           
377 Там само. – С. 292. 
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допоможе стати відомою людиною, тоді як 37,1% опитаних були готові до 

цього, якщо така діяльність принесе конкретну користь їм або їхнім сім 'ям, 

ще 29,2% – якщо під загрозою опиниться життя, здоров'я або добробут їх-

ніх близьких і така діяльність буде сприяти ліквідації цієї загрози, 21,9% – 

якщо за це будуть платити гроші і лише 15% – якщо така діяльність буде 

приносити конкретну користь суспільству)378. З іншого боку, і самі ОГС 

створюються не лише для цього. На думку 72% населення метою ство-

рення таких організацій є можливість вплинути на розвиток суспільства 

або бажання допомогти іншим379. 

Таблиця 7.12 
Показники індексу сталості розвитку організацій громадянського  

суспільства в Україні впродовж 1999–2012 рр. 
 

Показник 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сталий розвиток 
НУО 

4,1 4,4 4,3 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 

Правове середо-
вище 

5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 

Організаційна 
спроможність 

3,5 4,0 4,0 3,5 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 

Фінансова життє-
здатність 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 

Громадянське 
представництво  

5,0 4,0 4,0 3,5 3,4 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 

Надання послуг 2,5 4,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Інфраструктура 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 

Ставлення гро-
мадськості 

4,0 5,0 5,0 5,0 4,4 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 

Сумарна оцінка 
складників розвит-
ку громадянсько-
го суспільства 

32,6 35,4 34,3 32,0 31,2 30,2 29,5 28,8 28,7 28,6 28,3 28,0 27,7 27,4 

Джерело: Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства України в 2012 ро-
ці. – К. : USAID; Творчий центр ТЦК. – Червень 2013 р. – С. 1–7. 

Більші можливості у сфері соціальної мобільності в сучасній Україні 

мають політичні партії. Як і в решті цивілізованого світу, вітчизняна полі-

                                                           
378 Оцінка потреби в активній громадській діяльності [Електронний ресурс] / сайт Українсько-
го центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова. – Доступний з : <http//www. 
razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=369>. 
379 Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002–2011 роки. – С. 28. 
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тична система побудована так, що всі найвищі посади держави (Прези-

дент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр) обираються в результаті 

міжпартійної боротьби. У результаті виборів народних депутатів 28 жовт-

ня 2012 р. депутатами стали 177 партійних висуванців та 43 самовисува-

нців380, при цьому 7 з них є чинними депутатами від Партії регіонів або 

членами їх родин381. Коефіцієнт виборності, як результат поділу кількості 

обраних депутатів на кількість кандидатів, показує великі переваги вибо-

рів депутатів за партійними списками – 0,12 бала, тоді як серед самови-

суванців він становив 0,04 бала.  

Відповідно до чинного законодавства громадські організації не мають 

права висувати своїх представників на виборах депутатів. Вони наділені 

правом контролю за їх проведенням. І тут впродовж останнього часу спо-

стерігаються певні позитивні зміни. Так, під час проведення парламент-

ських виборів 2012 р. їх перебіг контролювали 68 громадських організацій. 

Показовим прикладом може слугувати рух "Чесно" (започаткований гро-

мадським об'єднанням "Новий громадянин"), який об'єднав понад 150 ОГС 

і здійснив моніторинг чесності та професійності народних депутатів України 

і кандидатів на виборах382. 

Однією з особливостей громадської активності населення України є на-

багато більша розвиненість та дієвість, порівняно з громадськими організа-

ціями, структур політичних партій. За даними останнього етапу Європей-

ського соціального дослідження, проведеного в 2011 р., із 26 країн, задіяних 

у ньому, лише в 4 країнах (Болгарії, Росії, Словенії та Україні) впродовж 

останнього року населення активніше брало участь в діяльності політичних 

партій, порівняно з іншими громадськими організаціями383.  

Такий стан справ підтверджується і статистичними даними: якщо на 

початку 1997 р. в країні було зареєстровано 41 політичну партію, на по-

чатку 2000 р. – 109, на початку 2010 р. – 172, а на початку 2013 р. – 198384. 

                                                           
380 Відомості про кандидатів у народні депутати України, обраних народними депутатами 
України в одномандатних виборчих округах // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2012. – 
№ 3. – С. 32, 33, 35.    
381 Депутати-мажоритарники [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/%D0.B0.D1.85.29>. 
382 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. – С. 296. 
383 Розрахунки автора за: Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та 
Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005–2007–2009–2011. – 
К. : Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 26–27.  
384 Громадські організації в Україні у 2012 році : стат. бюлетень / Держстат України. – К., 
2013. – С. 24. 
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У 2006 р. було зареєстровано у 3,6 раза більше партійних структур, ніж 

громадських організацій (табл. 7.13).  

Таблиця 7.13 
Кількість легалізованих об'єднань громадян в Україні,  

станом на 1 січня кожного року 

Показник 

2006 2010 2013 

Кількість 
організацій 

%  
загальної 
кількості 
об'єднань 

Кількість 
організацій 

%  
загальної 
кількості 
об'єднань 

Кількість 
організацій 

%  
загальної  
кількості 
об'єднань 

Політичні  
партії 

187 250 78,0 251 382 77,8 274 231 75,8 

Громадські  
організації 

52 755 22,0 71 850 22,2 87 572 24,2 

Всього  
об'єднань 

240 005 100 323 232 100 361 803 100 

Джерело: Розраховано за: Громадські організації в Україні за 2006 рік : стат. бюлетень. – К. : 
Держстат України, 2007. – С. 14; Громадські організації в Україні у 2009 році : стат. бюле-
тень. – К. : Держстат України, 2010. – С. 14; Громадські організації в Україні у 2012 році : 
стат. бюлетень. – К. : Держстат України, 2013. – С. 12. 

Однак переважна кількість партій та їх структур на місцях фактично не 

мають реальних можливостей впливати на формування й діяльність орга-

нів влади. Політичні партії в Україні не мають достатніх важелів впливу на 

вироблення та реалізацію державної політики. Це стосується і представни-

цьких органів (Верховна Рада, органи місцевого самоврядування), і всієї 

виконавчої вертикалі – від Кабінету Міністрів до місцевих державних адмі-

ністрацій. Значна частина партій утворилися та діють не у відповідь на со-

ціальний запит як інститути формування та просування інтересів широких 

суспільних верств, а виконують роль інструмента політичної легалізації і 

боротьби інтересів окремих груп та осіб. Більшість зареєстрованих партій 

не виявляють політичної активності і не мають значного впливу на політичні 

процеси в державі. 

Такий стан справ негативно впливає на дієвість політичних партій як 

важливого ліфта соціальної мобільності. Тому становлення в Україні пов-

ноцінної багатопартійної системи є необхідною передумовою утверджен-

ня громадянського суспільства та перетворення партій у дієвий соціаль-

ний ліфт.  
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7.3. Членство в організаціях громадянського 

суспільства як потенціал формування політичної 

культури, здійснення соціальної мобільності 

Світова спільнота сприймає ОГС як важливу складову політичної систе-

ми, активний суб'єкт політичного, економічного, суспільного життя, дієвий 

чинник формування громадянського суспільства, виховання суспільно акти-

вних, відповідальних громадян. Самоорганізація громадянського суспіль-

ства належить до "еволюційних універсалій" і без неї перехід до розвинено-

го сучасного суспільства неможливий. Білоруський дослідник В.Чернов 

правомірно підкреслює: "Суспільство, звичайно, може стати сучасним і без 

наявності масових ОГС, але в такому разі це буде відстале суспільство. 

Там, де громадянське суспільство відсутнє чи є слабким та інституційно 

неоформленим, там утворюється вакуум громадянськості і солідарності, 

який одразу ж заповнюється бюрократичною вертикаллю, патрон-клієнталь-

ними зв'язками, сімейщиною, непотизмом та клановістю. Це веде до поси-

лення відчуження, взаємної недовіри та неприязності між суперницькими 

групами аж до війни кожного проти всіх, що стає благодатним ґрунтом для 

збереження та відтворення автократичних порядків"385. 

З одного боку, ОГС в сучасному світі стають дієвою складовою політич-

ної системи, без яких неможливо уявити реалізацію найважливіших соці-

ально-політичних процесів. А з іншого, саме в ОГС їхні члени стають полі-

тично та соціально активнішими, членство в цих організаціях надає  

можливість громадянам більше проявити рівень своєї компетенції, поліп-

шити імідж та становище в суспільстві, здійснити кар'єрне зростання. Аме-

риканський учений, один з найвпливовіших теоретиків менеджменту 

П.Друкер називав продуктом "третього сектора" "змінену особистість". Го-

ловною справою громадських організацій є прищеплення громадянам по-

чуття громадянської дієздатності, здатності розглядати політичні питання 

на користь громадськості. Для цього громадяни мають бути виховані в де-

мократичних традиціях, бути відкритими для публічних дискусій і налашто-

ваними на компроміс386.  

                                                           
385 Чернов В. Современное понимание гражданского общества [Електронний ресурс]. – До-
ступний з : <http://nmnby.eu/news/analytics/2029.htm>.    
386 Атлас гражданских инициатив в Украине: опыт региональных партнеров программы 
"Гражданские инициативы в Восточной Европе" 2004–2007 гг. – Чернигов : Центр гумани-
стических технологий АЛАХАР, 2008. – С. 17. 
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Український соціолог І.Бекешкіна наголошує: "Члени ОГС становлять 

певну соціальну групу, що вирізняється вищим освітнім рівнем, активнішим 

інтересом до політики, для якої характерна міцніша переконаність у своїй 

спроможності чинити вплив на дії влади і більша схильність до вияву про-

тесту. Цілком очевидно також, що члени громадських об'єднань вирізня-

ються не тільки соціально, а й психологічно"387. 

Таким чином можна стверджувати, що членство громадян в організаціях 

громадянського суспільства має позитивний вплив на соціальну мобіль-

ність – соціальні переміщення людей у суспільстві, зміну статусу та позицій 

в системі соціальної стратифікації. 

Те, що членство в ОГС сприяє підвищенню політичної культури і со-

ціальній мобільності, підтверджують дані кількох міжнародних соціоло-

гічних досліджень. Так, за даними міжнародного дослідження "Європей-

ські цінності", якщо серед членів ОГС 47 країн Європи, де проводилося 

опитування, середній бал оцінки того, наскільки вони цікавляться полі-

тикою, становив 2,44 бала, то серед не членів ОГС – 2,76 бала. Готов-

ність взяти участь у виборах, якби вони відбулися завтра, в цілому по 

всіх країнах серед членів ОГС висловили 85,0% опитаних, а серед не 

членів ОГС – 75,9%. 

За даними дослідження Євробарометра "Демократична участь євро-

пейців" у 2013 р. у країнах ЄС 81% тих, хто були членами громадських ор-

ганізацій, вважали, що НУО можуть впливати на прийняття рішень на міс-

цевому/регіональному рівні (серед не членів громадських організацій таких 

було 72%). Також близько 77% членів НУО вважали, що голосування на 

місцевих/регіональних виборах є ефективним способом впливу на прийнят-

тя рішень на місцях (серед не членів – 69%)388.   

Членство в ОГС впливає на ставлення до існуючої політичної системи 

та соціальну активність населення. Так, за даними дослідження "Світові 

цінності" серед опитаних у 54 країнах світу, члени ОГС краще ставилися до 

того, що політична система в їхніх країнах є демократичною, вони були 

більш соціально активними та самостійними в особистому впливі на вибір 

життєвого шляху, мали кращий рівень свободи при прийнятті рішень на 

роботі (табл. 7.14). 

                                                           
387 Бекешкіна І. Члени громадських об'єднань як особлива соціальна група // Українське 
суспільство 1992–2008 : Соціологічний моніторинг / за ред. д. ек. н. В.Ворони, д. соц. н.  
М.Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 394.    
388 Europeans' engagement in participatory democracy: Report / [Електронний ресурс]. – Доступ-
ний з : <http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_en.pdf>. 
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Таблиця 7.14 
Оцінка ОГС та деяких явищ, пов'язаних із громадянським  

суспільством, середній бал 

Країна 

Середня оцінка  
демократичної полі-

тичної системи1) 

Середня оцінка міри 
особистого впливу на 

вибір життєвого шляху2) 

Середня оцінка рівня 
свободи при прийнят-
ті рішення на роботі3) 

Серед 
членів 
ОГС 

Серед  
не членів 

ОГС 

Серед членів 
ОГС 

Серед  
не членів 

ОГС 

Серед 
членів ОГС 

Серед  
не членів 

ОГС 

Австралія 1,51 1,75 7,79 7,31 7,58 7,23 

Велика Британія 1,46 1,74 7,39 7,21 7,31 6,53 

Грузія 1,62 1,38 6,77 6,37 6,59 5,49 

Індія  1,58 1,76 6,18 5,96 6,05 5,74 

Канада 1,51 1,60 7,72 7,36 7,88 7,25 

Нідерланди 1,62 1,78 6,62 6,86 6,83 6,36 

Німеччина 1,43 1,57 6,94 6,63 6,54 5,92 

Норвегія 1,34 1,34 7,83 7,90 7,28 7,24 

Польща 1,89 1,98 7,07 6,35 5,33 5,34 

Румунія 1,42 1,55 7,87 7,58 6,61 6,09 

Росія 2,00 2,02 7,27 7,04 6,07 5,63 

США 1,66 2,01 7,80 7,24 7,49 7,71 

Україна 1,87 1,88 6,51 5,81 5,17 4,60 

Франція 1,58 1,66 6,86 6,51 7,13 6,3 

Швеція 1,25 1,49 7,84 7,45 7,71 8,51 

Швейцарія 1,40 1,61 7,62 7,55 7,10 7,11 

Японія 1,72 1,82 6,48 5,75 6,59 5,93 

По всіх країнах 1,54 1,66 7,33 6,73 7,0 6,08 

1) Середня оцінка демократичної політичної системи за чотирибальною шкалою, де "1" озна-
чає "дуже хороша", а "4" – "дуже погана". 
2) Середня оцінка респондентом міри його особистого впливу на вибір ним свого життєвого 
шляху за десятибальною шкалою, де "1" означає "зовсім не впливаю", а "10" – "сильно 
впливаю". 
3) Середня оцінка респондентом рівня свободи при прийнятті рішення на роботі за десяти-
бальною шкалою, де "1" означає "зовсім не відчуваю себе вільним", а "10" – "відчуваю себе 
повністю вільним". 

Джерело: Розраховано за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Світові цін-
ності" [Електронний ресурс]. –  Доступний з : <http://www. worldvaluessurvey.org>. 

Про більш активну життєву позицію членів ОГС свідчать відповіді на за-

питання стосовно того, що люди вважають важливим у своїй роботі. Так, за 
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даними опитування "Європейські цінності", не члени ОГС більше переконані 

в тому, що для них особисто в роботі важливою є оплата праці (88,3%), 

а відповідний показник серед членів ОГС становив 77,5%. Серед членів 

ОГС більше цінується можливість проявити ініціативу (про це заявили 

53,2%). Члени ОГС у цілому більше задоволені своїм життям: середній бал 

цієї оцінки за десятибальною шкалою, де "1" означає "зовсім не задоволе-

ний", а "10" – "повністю задоволений", серед членів ОГС становив 7,46 бала 

(серед не членів – 6,69 бала)389.  

Цікавою є оцінка респондентами міжнародного дослідження "Світові 

цінності" того, до якого соціального прошарку вони себе зараховують. 

Назагал у країнах опитування серед членів ОГС більше всього респон-

дентів вважають себе представниками категорії з середнім статком 

(35,2%). Однак подібні оцінки свого статусу дають і не члени ОГС – 

36,3%. У більш розвинених країнах серед членів ОГС значна частина 

опитаних зараховують себе до категорії людей зі статком, вищим за се-

редній (24,2%), хоча серед тих, хто не був членами ОГС, таких лише 

13,5%390. 

В Україні подібні дослідження не проводилися, тому ми здійснили спро-

бу виокремити частку членів ОГС шляхом вторинного опрацювання даних 

національних щорічних моніторингових опитувань ІС НАНУ. Для цього із 

загального масиву опитаних було виділено три групи респондентів: члени 

організацій громадянського суспільства та політичних партій (ПП); члени 

ОГС; не члени ОГС чи ПП. 

Частка членів ОГС та ПП упродовж усіх років спостережень є досить 

стабільною (у межах 14–17%) та не дуже великою (табл. 7.15). Напри-

клад, у США понад 70% громадян є членами організацій громадянського 

суспільства, а 50% беруть активну участь у діяльності двох і більше 

асоціацій391. 

Упродовж років незалежності суттєвих змін у частці, яку становлять 

члени ОГС та ПП серед різних категорій населення, не відбулося. В регіо-

нальному аспекті спостерігається найбільша частка членів ОГС та ПП 

у м. Києві (25%) (табл. 7.16).  

                                                           
389 Розрахунки автора за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Європейські 
цінності" [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.europeanvaluesstudy.eu>. 
390 Розрахунки автора за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Світові ціннос-
ті" [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www. worldvaluessurvey.org>. 
391 Предпосылки возникновения гражданского общества, его структура и связь с государ-
ством [Електронний ресурс]. –  Доступний з : <http: view.aspx.tm>. 
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Таблиця 7.15 
Частка членів ОГС та ПП і не членів цих організацій в Україні, % 

Дата опитування, рік Не члени ОГС  та ПП Члени ОГС та ПП Члени ОГС 

Травень, 1994 83 17 16 

Травень, 1996 86 14 13 

Травень, 1998  87 13 12 

Січень, 2000 83 17 16 

Січень, 2001 83 17 16 

Лютий, 2004 84 16 14 

Березень, 2005 84 16 14 

Квітень, 2006 84 16 12 

Квітень, 2010 84 16 14 

Квітень, 2012 86 14 12 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Таблиця 7.16 
Частка тих, хто є членами певних організацій  

громадянського суспільства та політичних партій  
серед різних категорій населення, % 

Категорія населення Травень 1994 Лютий 2004 Квітень 2010 Квітень 2012 

Усього 17 16 16 14 

Чоловіки 21 18 16 17 

Жінок 14 15 17 11 

18–35-річні 21 19 18 17 

36–55-річні 19 15 17 14 

старші за 55 років 11 15 13 11 

Жителі міст з населенням  
понад 250 тис. осіб 

19 18 17 16 

Жителі невеликих міст 15 14 15 12 

Жителі сіл 19 14 14 12 

Жителі Заходу 22 24 19 15 

Жителі Центру 19 11 17 14 

Жителі Півночі 11 11 12 9 

Жителі Сходу 15 13 15 13 

Жителі Півдня 21 16 11 16 

Жителі АР Крим 14 11 20 14 

Жителі м. Києва 26 37 27 25 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 
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Членство в ОГС впливає на поведінку громадян, їхню політичну культу-

ру (табл. 7.17). Членам ОГС притаманна більша готовність взяти участь у 

виборах. В Україні, як і в світі загалом, члени ОГС та ПП є більш соціально 

активною групою населення. Якщо серед членів ОГС та ПП займаються 

громадською роботою 7% респондентів, то серед тих, хто не є членами 

таких організацій, – 3%. 

Таблиця 7.17 
Динаміка відповідей респондентів щодо зацікавленості політикою, % 

Дата опитування Усього Не члени ОГС та ПП Члени ОГС та ПП 

Травень, 1994 10 9 14 

Лютий, 2004 11 10 18 

Березень, 2005 21 19 33 

Квітень, 2006 17 16 25 

Квітень, 2010 14 11 26 

Квітень, 2012 11 9 21 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Члени організацій громадянського суспільства краще пристосувалися 

жити в нових суспільних умовах, упевненіші в своїх силах, їм більше виста-

чає сучасних політичних знань, рішучості в досягненні своїх цілей. Якщо 

серед членів ОГС та ПП 32% опитаних перебувають у постійному пошуку 

себе в нинішньому житті, то серед не членів цих організацій таких лише 

26% (табл. 7.18–7.19). 

Таблиця 7.18 
Динаміка позитивних відповідей респондентів щодо того,  

чого їм не вистачає в житті, % 

Не вистачає в житті 

Травень 1996 р. Лютий 2004 р. Квітень 2012 р. 

Не члени 
ОГС та 

ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Вміння жити в нових  
суспільних умовах 

12 15 23 32 27 30 

Упевненості в своїх силах 30 34 36 48 33 41 

Сучасних політичних знань 12 17 15 19 20 23 

Рішучості в досягненні 
своїх цілей  

25 34 32 36 30 41 

Джерело: розраховано автором за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН 
України. 



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

264 

Таблиця 7.19 
Відповіді респондентів на запитання:  

"Наскільки Ви пристосувалися до нинішньої життєвої ситуації",  
2012 р., % 

Показник 
Не члени 

ОГС та ПП 
Члени ОГС 

та ПП 

Активно включився в нове життя, ринкові відносини здаються 
мені природнім способом життєдіяльності 

16 14 

Перебуваю у постійному пошуку себе в нинішньому житті 26 32 

Не маю бажання пристосовуватися до нинішньої ситуації,  
живу як доведеться, чекаю змін на краще 

33 25 

Важко відповісти 25 29 

Джерело: підраховано автором за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН 
України. 

Члени ОГС та ПП більш самостійні, їхні дії менш залежні від зовнішніх 

обставин: якщо серед них майже третина переконані, що те, як складається 

їхнє життя, залежить більшою мірою від них, ніж від зовнішніх обставин, то 

серед не членів ОГС таких лише кожен п'ятий (табл. 7.20). 

Таблиця 7.20 
Відповіді респондентів на запитання: 

"Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те,  
як складається Ваше життя?", % 

Фактор,  
від якого залежить 
життя респондентів 

Травень 1994 р. Лютий 2010 р. Квітень 2012 р. 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Здебільшого від  
зовнішніх обставин 

30 21 17 9 18 12 

Деякою мірою від  
мене, але більше від 
зовнішніх обставин 

32 25 31 30 33 28 

Однаковою мірою від 
мене і від зовнішніх 
обставин 

21 26 32 29 30 31 

Більшою мірою від 
мене, ніж від зовнішніх 
обставин 

10 11 11 17 9 17 

Здебільшого від мене 7 17 9 15 10 12 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 
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Члени ОГС та ПП гостріше відчувають важливі соціально -політичні 

явища як в особистому житті, так і в країні в цілому. Активні громадяни, 

члени ОГС вважають важливим демократичний розвиток країни, сприйма-

ють за необхідне критику та демократичний контроль рішень владних 

структур тощо (табл. 7.21). Вони більше задоволені своїм життям та стано-

вищем у суспільстві, впевнені в собі. 

Таблиця 7.21 
Оцінка респондентами важливості у житті таких факторів,  

2012 р.,% 

Показник 

Важливо Не важливо 
Важко  

відповісти 

Не 
члени 
ОГС та 

ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не 
члени 
ОГС та 

ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Не 
члени 
ОГС та 

ПП 

Члени 
ОГС та 

ПП 

Демократичний розвиток країни 67 72 8 7 25 21 

Можливість критики та  
демократичного контролю  
рішень владних структур 

51 59 15 11 33 30 

Незалежність у справах,  
судженнях, вчинках 

68 75 7 4 25 21 

Державна незалежність країни 69 77 8 7 24 17 

Розширення культурного світогляду, 
залучення до культурних цінностей 
(через мистецтво, художню творчість, 
хобі тощо)   

56 70 11 6 33 24 

Сприятливий морально-психологічний 
клімат у суспільстві 

75 83 5 4 20 13 

Створення в суспільстві рівних  
можливостей для всіх 

77 81 4 4 19 15 

Суспільне визнання (повага друзів, 
колег, громадян)  

79 83 5 3 16 14 

Участь у діяльності політичних партій 
та громадських організацій 

27 35 41 30 32 35 

Цікава робота 77 86 8 3 15 11 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Членство в ОГС та ПП є певною запорукою кращого матеріального 

становища, шансом на просування кар'єрними сходами. Члени цих орга-

нізацій становлять більшу частку у найзабезпеченіших верствах населен-

ня (табл. 7.22).  
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Звичайно, не можна стверджувати, що лише членство в будь-якій орга-

нізації громадянського суспільства, чи політичній партії гарантує громадя-

нам краще матеріальне становище. Наведений вище факт можна поясню-

вати і тим, що до таких організацій ідуть люди з кращим матеріальним 

становищем. Проте все ж незаперечним фактом є те, що членство в таких 

організаціях певною мірою сприяє вирішенню їхніх важливих соціально-

економічних проблем. 

Таблиця 7.22 
Частка респондентів з різним матеріальним становищем  

серед категорій населення відповідно до їхнього членства  
в організаціях громадянського суспільства, 2012 р., % 

Категорія населення Усього Не члени ОГС та ПП Члени ОГС та ПП 

Злиденні 4 5 3 

Бідні 46 47 36 

Із середнім матеріальним  
становищем 

49 47 60 

Заможні 1 1 1 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Цікавими є уявлення опитаних стосовно того, які риси характеру вони 

повинні мати для досягнення високого соціального становища та які жит-

тєві обставини можуть цьому сприяти. Ці уявлення відрізняються залежно 

від членства в ОГС та ПП, а також різні в розвинених країнах Заходу та 

Україні. Так, якщо важливим для досягнення високого соціального стано-

вища 63% респондентів у розвинених країнах Заходу назвали наявність 

високого інтелекту та здібностей, то в Україні сприймають це за необхідне 

лише 40% опитаних. Зовсім іншу роль, на думку респондентів, у соціаль-

ному зростанні людей відіграє їхнє походження, впливові родичі, друзі 

(табл. 7.23).  

Члени ОГС та ПП більше готові до опору органам влади у випадку 

прийняття ними рішень, які утискають законні права та інтереси гро-

мадян. 

Хоча члени ОГС та ПП, як й інші групи населення, вважають, що 

найбільш ефективно захищати їх права та інтереси здатні їхні родичі та 

друзі, однак в цій категорії значно більше тих, хто вважає, що права та 

інтереси здатні ефективно захищати місцеві громадські та політичні ор-

ганізації. 
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Таблиця 7.23 
Оцінка респондентами важливості для себе  

різних чинників для досягнення високого  
соціального становища, 2012 р., % 

Показник 

Наша країна 
Розвинені країни  

Заходу 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени ОГС 
та ПП 

Не члени 
ОГС та ПП 

Члени ОГС 
та ПП 

Високий інтелект, здібності 30 40 60 63 

Хороше здоров'я 37 44 30 36 

Приваблива зовнішність 14 17 12 14 

Готовність до ризику 16 18 19 20 

Уміння іноді обходити закон 34 29 5 8 

Чесність, принциповість 15 21 25 25 

Егоїзм, індивідуалізм 14 15 8 10 

Готовність допомагати людям 14 19 13 14 

Походження з сім'ї з високим 
соціальним становищем 

39 34 22 24 

Впливові родичі 46 46 11 10 

Впливові друзі 28 30 7 8 

Знання іноземних мов 17 20 29 32 

Хороша освіта 26 30 49 44 

Прагнення і вміння робити людям 
добро 

9 16 8 14 

Вихованість, хороші манери 7 12 20 18 

Вміння переконувати, красномовність 12 12 13 15 

Політична обізнаність 8 7 13 18 

Уміння розпоряджатися грошима 18 19 23 28 

Заможні батьки 38 34 10 13 

Важко відповісти 9 3 13 7 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Члени ОГС та ПП більше зорієнтовані на євроінтеграцію, співпрацю 

України з країнами Заходу (табл. 7.24). Зростає кількість прибічників 

того, щоб опиратися на власні ресурси, зміцнювати незалежність – якщо 

у 1994 р. за такий шлях розвитку висловилися 14% членів ОГС та ПП, то 

в 2012 р. – 24%.  
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Таблиця 7.24 
Динаміка відповідей респондентів стосовно шляху  

розвитку України, % 

Шлях розвитку, якому 
віддають перевагу 

Травень, 1994 Лютий, 2004 Квітень, 2012 

Не члени 

ОГС та 
ПП 

Члени 
ОГС та ПП 

Не члени 

ОГС та 
ПП 

Члени 
ОГС та ПП 

Не члени 

ОГС та 
ПП 

Члени 
ОГС та ПП 

Першою чергою розвивати 
зв'язки у межах СНД 

41 38 13 11 15 14 

Розвивати відносини пере-
важно з Росією 

17 15 12 8 12 8 

Зміцнювати перш за все 
східнослов'янський блок 
(Україна, Росія, Білорусь) 

– – 35 32 24 22 

Встановлювати зв'язки пер-
шою чергою з розвиненими 
країнами Заходу 

12 17 14 17 16 22 

Опиратися перш за все на 
власні ресурси, зміцнюючи 
незалежність 

13 14 16 23 22 24 

Різні регіони України мають 
обирати свій шлях 

4 5 – – 3 6 

Інше 3 5 1 2 1 1 

Важко сказати 10 6 9 7 9 5 

Джерело: розраховано за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України. 

Моніторинг ІС НАНУ не дає можливості більш конкретно проаналізувати 

проблеми соціальної мобільності громадян та їхні кар'єрні устремління. 

Однак це можливо зробити, аналізуючи матеріали загальнонаціональ-

ного репрезентативного омнібусу "Громадська думка в Україні – 2009". 

Якщо порівняти відповіді на запитання "Чи є у Вас намір протягом най-

ближчих двох-трьох років здійснити наступне?.." серед різних категорій 

громадян, то простежується різниця на користь тих, хто є членами ОГС та 

ПП (табл. 7.25). 

Отже організації громадянського суспільства є важливою складовою по-

літичної системи сучасного суспільства. У розвинених країнах світу вони 

нині відіграють значну роль у політичному, соціальному та економічному 

житті, активно впливають на консолідацію суспільства та виховання у гро-

мадян політичної культури.   



Розділ 7. Вплив органів влади та організацій громадянського суспільства... 

269 

Таблиця 7.25 
Відповіді респондентів на запитання:  

"Чи є у Вас намір протягом найближчих двох-трьох років  
здійснити наступне?",% 

Показник 

Серед респондентів, 
які мають  

громадсько-політичні 
практики 

Серед респондентів, 
які не мають 
громадсько-

політичних практик 

Створити власний бізнес 10,2 7,6 

Змінити роботу на більш престижну  
(високооплачувану) 

19,7 15,4 

Піднятися службовими сходами 12,2 6,5 

Підвищити професійну кваліфікацію  
(освітній рівень) 

17,3 12,5 

Досягти успіхів у професійній сфері  
в інший спосіб 

10,2 5,2 

Обійняти певну виборну посаду 3,1 1,9 

Поліпшити своє соціальне становище  
в інший спосіб 

5,4 4,4 

Намагатимусь зберегти соціальне  
становище, яке маю  

29,3 33,8 

Джерело: Рєзнік О. Громадянські практики українців за умов кризи // Криза в Україні: зони 
ураження. Погляд соціологів. – К. : ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. – С. 73. 

В Україні, незважаючи на складний шлях розбудови громадянського 

суспільства, членство в ОГС має позитивний вплив на суспільний про-

грес. Перебування громадян в ОГС позитивно впливає на їхню поведінку, 

формування їхньої політичної культури, консолідацію суспільства. Членс-

тво в ОГС та ПП є певною запорукою кращого матеріального становища. 

Хоча не можна стверджувати, що членство в будь-якій ОГС чи ПП гаран-

тує громадянам краще матеріальне становище та високий рівень їх полі-

тичної культури, однак до таких організацій ідуть люди забезпеченіші, 

більш соціально активні. Навіть у складних політичних та соціально-еко-

номічних умовах розвитку вплив ОГС на виховання та соціалізацію грома-

дян зростає. Очевидним є й те, що соціальний, соціально-психологічний 

тип особисті, яка виховується в ОГС, є базою для розвитку демократії. 

Чим більше в суспільстві буде членів ОГС, тим більше надій буде на не-

зворотність процесів демократизації, становлення в країні громадянського 

суспільства. 
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7.4. Можливі напрями співпраці державних органів  

та організацій громадянського суспільства  

у сфері соціальної мобільності 

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України 

за 2013 р. про внутрішнє і зовнішнє становище країни йшлося, що 2012 р. 

підтвердив серйозність намірів держави стосовно утвердження в країні 

громадянського суспільства як гарантії її демократичного розвитку. Отже, 

певною мірою можна стверджувати, що ідея консолідуючої ролі громадян-

ського суспільства для формування української громадянської нації почи-

нає наповнюватися реальним змістом392. 

Особливої уваги заслуговує й те, що європейські орієнтації України ма-

ють досить широку підтримку у населення і потребують поглиблення спів-

праці державних органів та організацій громадянського суспільства. Адже 

у проекті Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, цій проблемі 

присвячена окрема глава 26 "Співробітництво з питань громадянського су-

спільства". У статті 444, зокрема, підкреслюється, що Сторони мають сприя-

ти діалогу та співробітництву між учасниками громадянського суспільства 

з обох сторін, як невід'ємної частини відносин між Україною та ЄС, а в 

ст. 443 сказано, що Сторони заохочують співробітництво з питань грома-

дянського суспільства з метою досягнення таких цілей:  

a) посилення контактів та взаємного обміну досвідом між всіма сектора-

ми громадянського суспільства в державах – членах ЄС та в Україні;  

b) залучення організацій громадянського суспільства до реалізації цієї 

Угоди, зокрема моніторинг її виконання, а також щодо розвитку двосторон-

ніх відносин Україна – ЄС;  

c) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо України в держа-

вах – членах ЄС, зокрема її історію та культуру;  

d) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо Європейсько-

го Союзу в Україні, зокрема його базових цінностей, функціонування та 

політики393.  

                                                           
392 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. – С. 205–206. 
393 Проект Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і 
його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www. 
kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf>. 
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Наразі основи державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні визначають такі акти: 

– Указ Президента України від 25 січня 2012 р. "Питання розвитку 

громадянського суспільства в Україні"; 

– Указ Президента України від 24 березня 2012 р. "Про Стратегію 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації"; 

– Указ Президента України від 25 червня 2013 р. "Про План захо-

дів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприян-

ня розвитку громадянського суспільства в Україні". 

Інструменти державної політики сприяння розвитку громадянського су-

спільства, зокрема ОГС, визначені такими законодавчими актами: законами 

України – "Про громадські об'єднання", "Про благодійну діяльність", "Про 

волонтерську діяльність", "Про професійні спілки та гарантії їх діяльності", 

Податковим кодексом України (у частині оподаткування неприбуткових ор-

ганізацій), Бюджетним кодексом України (у частині видатків державного та 

місцевого бюджетів для фінансової підтримки різних ОГС): постановами 

Кабінету Міністрів України – від 05.11.2008 р. "Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконав-

чої влади" та від 12.10.2011 р. "Про затвердження Порядку проведення кон-

курсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 

організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких нада-

ється фінансова підтримка".    

Виконавцями державної політики сприяння розвитку громадянського су-

спільства в цілому та ОГС зокрема є всі органи виконавчої влади (далі – 

ОВВ) та органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) у межах їхніх повно-

важень. В органах виконавчої влади функції із забезпечення реалізації полі-

тики сприяння розвитку громадянського суспільства покладені на структурні 

підрозділи, відповідальні за взаємодію з громадськістю. Схема виконавців 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в цілому 

та їх взаємодії між собою представлена на рис. 7.1. Отже можна констатува-

ти, що нині в країні закладено досить вагому правову базу та створено мере-

жу органів влади, діяльність яких спрямована на співпрацю з ОГС. 

Необхідно також зазначити, що сучасне українське суспільство поступо-

во відходить від патерналістської традиції взаємозв 'язку між державними 

органами та громадськістю, знаходячи перспективу більш продуктивної  
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Координаційна рада  
з питань розвитку  
громадянського  

суспільства 

 Президент України 
Затвердження планів  

та документів політики за поданням 
Координаційної ради 

 Верховна  
Рада України 

 
Ухвалення  

законів щодо 
статусу ОГС, 
задоволення  

та захисту  
громадянських 
прав і свобод 

 

- підготовка проектів 
щорічних планів  
з реалізації Стратегії; 
- моніторинг та оцінка 
виконання планів; 
- пропозиції щодо  
коригування планів; 
участь у розробці НПА; 
- заслуховування  
керівників ОВВ щодо 
виконання Стратегії 

   

Кабінет Міністрів України 
Підготовка актів та доручень ОВВ  

на виконання актів Стратегії  
та планів заходів 

 
 
 
 

 

Секретаріат КМУ: 
- отримання та узагальнення планів та 
звітів ОВВ щодо виконання Стратегії; 
- узагальнення інформації від ОВВ на 
виконання затверджених Президентом 
планів заходів з реалізації Стратегії; 
- ведення сайту "Громадянське  
суспільство і влада"; 
- надання узагальненої інформації  
про стан виконання Стратегії  
до Координаційної ради 

 
 
 
 
 

 
 

Органи  
місцевого 

самовряду-
вання: 

 
- врахування 
положень  
Стратегії та  
планів – заходів  
з її реалізації  
у своїй  
діяльності; 
- затвердження 
місцевих програм 
розвитку грома-
дянського  
суспільства 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

7 робочих груп: 
 

- координація та  
контроль за виконан-
ням планів – заходів  
з реалізації Стратегії; 
- розробка НПА; 
- моніторинг реалізації 
стратегії; 
- заслуховування  
представників ОВВ 
щодо виконання  
Стратегії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ЦОВВ, ОДА, РДА,КМДА, СМДА,  
РМ АРК: 

- підготовка планів та звітів щодо  
реалізації Стратегії; 
- виконання заходів політики; 
- виконання доручень КМУ на виконання 
затверджених Президентом планів  
з реалізації Стратегії; 
- розробка та виконання регіональних 
програм розвитку громадянського  
суспільства 

        

Організації громадянського суспільства: 
- членство у Координаційній раді та участь у робочих групах Координаційної ради, участь  
у розробленні проектів щорічних планів з реалізації Стратегії та проектів актів  
на виконання Стратегії; 
- участь у підготовці планів та звітів ОВВ щодо виконання Стратегії; 
- участь у консультаціях щодо проектів актів на виконання Стратегії; 
- здійснення громадської експертизи діяльності ОВВ щодо виконання Стратегії; 
- участь у реалізації заходів ОВВ та ОМС на виконання Стратегії 

Рис. 7.1. Схема реалізації державної політики сприяння розвитку  
громадянського суспільства 

Джерело: Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства. Методичні 
рекомендації / [А.О.Краснопільська, М.В.Лациба, А.В.Волошина та ін.]; Укр. незалеж. центр 
політ. дослідж. – К. : Агентство "Україна", 2013. – 180 с. – С. 14. 
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самореалізації у кооперації в горизонтальній площині. Це ставить на поря-

док денний завдання створення державою сприятливих умов для станов-

лення та функціонування ОГС, заохочення громадян до суспільно корисної 

самоорганізації. 

Утім, попри поступове вибудовування системи взаємодії держави з гро-

мадським сектором, практика реалізації її потенційно ефективних процедур 

і механізмів лише набуває стійких ознак. Спостерігається неповне викорис-

тання всіх можливостей діалогу як органами державної влади, так і ОГС. 

Значна частина заходів, які проводять державні органи, не передбачає 

отримання зворотного зв'язку з громадськістю. 

Так, упродовж 2012 р. найменш поширеними методами здійснення кон-

сультацій з громадськістю і на центральному, і на регіональному рівнях бу-

ло вивчення громадської думки – лише 2 та 4% випадків відповідно394.  

Серед основних причин неефективності консультацій з громадськістю 

були такі: 

– небажання ОВВ враховувати пропозиції ОГС при проведенні 

консультацій; 

– низька якість пропозицій ОГС; 

– відсутність належного інформування про проведення консуль-

тацій; 

– корупція, яка заважає прозорості ухвалення рішень; 

– проблеми внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами 

органу влади; 

– відсутність належної кваліфікації посадових осіб, які відповіда-

ють за проведення консультацій і врахування результатів. 

У сучасній Україні базові правові акти, зокрема Стратегія, визначають 

такі стратегічні пріоритети державної політики сприяння розвитку громадян-

ського суспільства в Україні, як: 

– сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та під-

звітності суспільству ОВВ, ОМС; 

– зростання соціального капіталу для підвищення рівня взаємодовіри 

та взаємодії у суспільстві; 

– створення сприятливих умов для утворення та функціонування ОГС; 

– забезпечення участі ОГС у формуванні та реалізації державної, ре-

гіональної політики, зокрема шляхом створення умов для забезпечення 

                                                           
394 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. – С. 266, 306. 
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широкого ефективного представництва інтересів громадян в ОВВ та ОМС, 

проведення регулярних консультацій (діалогу) з громадськістю з найваж-

ливіших питань життя суспільства і держави;  

– запровадження громадського контролю за діяльністю ОВВ, ОМС, по-

силення впливу ОГС на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію; 

– сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам гро-

мадської активності та громадянської культури. 

У Стратегії підкреслюється, що розбудова громадянського суспільства в 

Україні має орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення та захис-

ту прав і свобод людини, зокрема, впровадження практики належного вря-

дування, доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності інститутів 

влади, створення умов для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі 

економічних, екологічних, соціальних, культурних, релігійних, територіаль-

них тощо, і форм їхнього вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, 

асоціації, об'єднання). 

Звертається увага на те, що така політика має бути спрямована на 

вдосконалення правових механізмів та практики демократії участі. Тіль-

ки через активну участь у суспільних процесах у людини формуються 

відповідні цінності, тип поведінки щодо необхідності участі у громад-

ському житті. 

Підкреслюється, що демократія участі є інструментом, який сприятиме 

розвитку наявних форм безпосередньої і представницької демократії та 

має стати основою суспільного розвитку. Влада повинна створити умови 

для повноцінного забезпечення та стимулювання громадської активності, 

зокрема, шляхом забезпечення відкритості і прозорості своєї діяльності, 

залучення громадян та їхніх об'єднань до формування і реалізації пол і-

тики на всіх рівнях. Гармонійне поєднання громадського впливу на при-

йняття рішень та контролю за діяльністю влади має підвищити рівень 

суспільної компетентності і довіри до влади, стати гарантією становлен-

ня демократії в Україні. 

Стратегія вимагає, щоб державна політика сприяння розвитку грома-

дянського суспільства в Україні була спрямована на використання мож-

ливостей громадянського суспільства, зокрема, щодо забезпечення не-

конфліктних відносин в етнонаціональній, культурній та конфесійній 

сферах, соціального міжсекторального партнерства  влади, бізнесу та 

ОГС, створення умов для безпосереднього залучення до підготовки 

управлінських рішень заінтересованих суспільних груп, що сприятиме 
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забезпеченню в державі суспільної злагоди, соціального миру, сталого 

розвитку та стабільності. 

Стратегія також визначає основні завдання державної політики сприян-

ня розвитку громадянського суспільства:  

– приведення національного законодавства щодо інституту громадян-

ського суспільства, зокрема діяльності ОГС, у відповідність з європейськи-

ми стандартами; впровадження європейських підходів до питань делегу-

вання ОГС окремих функцій держави щодо реалізації державної політики 

в гуманітарній та соціальній сферах;  

– сприяння становленню та розвитку мережі ОГС у багатоманітності 

їхніх форм, створення системи ресурсного забезпечення сталої діяль-

ності ОГС; 

– налагодження ефективної взаємодії громадянського суспільства з ОВВ 

та ОМС, забезпечення участі громадянського суспільства, зокрема ОГС, 

у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики та 

забезпечення умов для здійснення ефективного громадського контролю за 

діяльністю ОВВ та ОМС: 

– підтримку різноманітних форм місцевої демократії;  

– укорінення громадянської культури та суспільної практики во-

лонтерства і благодійництва, забезпечення сприятливих умов для 

їхнього розвитку; 

– підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування 

культури гендерної рівності, подолання стереотипів щодо ролі та 

місця чоловіків і жінок у суспільстві; 

– створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності 

ОГС395. 

Як свідчать викладене вище, з одного боку, у базових правових актах 

країни про сприяння ОГС соціальній мобільності безпосередньо не йдеть-

ся. Однак, з іншого боку, реалізація державної політики за всіма визначе-

ними напрямами, безумовно, позитивно вплине як на становлення грома-

дянського суспільства в цілому, так і на діяльність ОГС зокрема, а це, 

в свою чергу, буде важливим чинником розвитку останніх як важливого 

соціального ліфта. 

                                                           
395 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні : Указ Президента України від 24 березня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Доступний 
з : <http://www.prezident.gov.ua/documents/14621.html>. 
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Зважаючи на те, що в Україні організації громадянського суспільства 

мають необхідний потенціал, щоби стати чинником консолідації сучасного 

українського соціуму, важливим соціальним ліфтом, вважаємо, що для ак-

тивізації діяльності як щодо сприяння розвитку громадянського суспільства 

в цілому, так і підвищення ролі ОГС у сфері соціальної мобільності зокрема 

необхідно: 

– змінити фокус здійснення цієї діяльності – не підвищувати гро-

мадську участь, а навчати людей визначати свої проблеми і вирішу-

вати їх самостійно; 

– починати розвивати навички щодо вирішення власних проблем 

зі школи та дитячих, молодіжних організацій; 

– об'єднувати зусилля всіх зацікавлених сторін для розробки 

рішень, що стосуються всього населення або окремих його груп, та 

їх впровадження;  

– визначати сучасні місця комунікації та використовувати саме їх 

для роботи з населенням;  

– вивчати та розповсюджувати кращий досвід участі населення 

у вирішенні їхніх власних проблем (що працює і чому);  

– допомагати громадам переходити від консультацій до дій. 

Для поліпшення ситуації щодо впливу співпраці державних органів та 

ОГС на соціальну мобільність у базових правових актах, зокрема Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Украї-

ні, необхідно виділити окремий стратегічний пріоритет – "Створення сприят-

ливих умов для соціальної мобільності в українському суспільстві". 

Цей пріоритет має орієнтуватися на кращі світові стандарти створення 

владою умов для повноцінного забезпечення та стимулювання участі ОГС 

у сприянні соціальній мобільності, перетворенні цих організацій у дієвий 

соціальний ліфт, зацікавленості ОГС у лобіюванні інтересів як членів цих 

організацій, так і в цілому українського загалу щодо професійного, політич-

ного зростання, просування кар'єрними сходами.   

Пріоритет сприяння соціальній мобільності має базуватися на: 

 створенні у суспільстві рівних можливостей для соціальної мо-

більності; 

 переконанні суспільної думки, владних структур у тому, що ОГС 

мають бути активним суб'єктом політики у сфері соціальної мобільності; 

 тісній співпраці ОГС та органів влади в реалізації політики сто-

совно соціальної мобільності; 
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 інституційній розбудові та консолідації ОГС, розширенні їхньої 

лобістської діяльності; 

 впровадженні європейських підходів до питань делегування ОГС 

окремих функцій держави щодо реалізації державної політики в гумані-

тарній та соціальній сферах;  

 активній участі ОГС в електоральному полі, залученні їх до ви-

рішення важливих економічних, соціальних проблем громадян; 

 розширенні меж і змісту громадського контролю за діяльністю ор-

ганів державної влади, створення додаткових механізмів ефективного 

контролю громадськості в сферах, які не мають належного правового 

регулювання; 

 просвітницьких та мобілізаційних заходах для поширення серед 

населення культури волонтерства і благодійництва та залучення грома-

дян до такої діяльності; 

 широкій інформованості українського загалу про діяльність ОГС, 

зокрема у сфері соціальної мобільності; 

 формуванні громадянської культури, яка належить до сфери 

взаємодії населення між собою та з органами влади, а не до сфери 

протистояння окремих суспільних верств; 

 обізнаності населення про свої права і обов'язки та механізми 

їхньої реалізації, а також наявності у населення відповідних навичок 

реалізації прав та використання механізмів громадської участі; 

 наданні населенню правових консультацій з питань створення та 

правового регулювання діяльності ОГС; 

 популяризації інструментів місцевої демократії; 

 трансформуванні закладів культури в центри (осередки) місцевої 

активності, які виконуватимуть не лише культурно-мистецькі функції, а й 

створюватимуть умови для реалізації ініціатив громадян у різних сферах 

суспільного життя і перетворяться на важливий ресурс функціонування 

і розвитку місцевих громад; 

 здійсненні методичної підтримки та підвищенні організаційної  

спроможності посадових осіб ОВВ щодо реалізації процедур залу-

чення громадськості до формування і реалізації державної, регіональ-

ної політики;  

 формуванні системи, за якої активні ОГС стають сучасною шко-

лою підготовки демократичних лідерів, що оновлюють владу та сприя-

ють підвищенню ефективності державного управління;  
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 розширенні контактів і взаємного обміну досвідом між ОГС розви-

нених країн світу, зокрема держав – членів ЄС та України, проведенні 

спільних професійних семінарів, підвищенні кваліфікації.  

Окрім концептуальних, загальних пропозицій щодо напрямів співпраці 

державних органів та ОГС у сфері соціальної мобільності необхідно запро-

вадити конкретні заходи до плану першочергових заходів реалізації Стра-

тегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у 

2014 році, який щорічно впродовж останніх років затверджується Указом 

Президента України за пропозицією Координаційної ради з питань розвитку 

громадянського суспільства:  

1. Створення цільового державного фонду сприяння розвитку громадян-

ського суспільства з незалежною формою урядування (громадським прав-

лінням). 

2. Створення обласних інформаційно-ресурсних центрів розвитку гро-

мадянського суспільства та громадської активності. 

3. Створення шкіл громадської участі, які займатимуться підготовкою 

кадрів для громадського сектора малих міст і сіл, куди на конкурсній основі 

приймаються люди, які живуть на території громади, мають бажання отри-

мати знання, вміння і навички з питань розвитку місцевої громади. 

4. Ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" 

(у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації", 

яким, зокрема, передбачено посилення відповідальності посадових осіб за 

порушення норм законодавства, у разі неоприлюднення інформації, необ-

ґрунтованого віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 

ненадання відповіді на інформаційний запит, невмотивованої відмови, на-

дання недостовірної інформації. 

5. Внесення до діючих постанов Кабінету Міністрів, якими встановлено 

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування і 

реалізації державної політики сприяння громадянському суспільству та до 

Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади змін, якими передбачається забезпечення відповідально-

сті органів державної влади та посадових осіб, які порушують вимоги зга-

даних постанов, перешкоджають роботі представників ОГС в спільних ор-

ганах, проведенню громадських експертиз. 

6. Забезпечення реалізації регіональних цільових програм сприяння 

розвитку громадянського суспільства. 
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7. Прийняття концепції реформування місцевого самоврядування і тери-

торіальної організації влади в Україні. 

8. Запровадження в середніх та вищих навчальних закладах освітнього 

курсу "Основи громадянського суспільства", у межах якого учні та студенти 

зможуть отримувати і теоретичні, і практичні навички участі в роботі ОГС 

в громадській діяльності загалом. 

9. Включення до програм підготовки, перепідготовки і підвищення ква-

ліфікації державних службовців як одного з базових спеціального курсу з 

питань взаємодії ОВВ та ОМС з ОГС, запровадження в практику роботи 

центральних та місцевих органів влади створення навчальних центрів, в 

яких проводити спільні навчання лідерів організацій громадянського су-

спільства і державних службовців. 

10. Проведення днів інформування населення про створення та діяль-

ність ОГС на базі ОВВ, запровадження практики періодичного проведення 

"виїзних" юридичних приймалень та лекцій для мешканців невеликих насе-

лених пунктів, працівників великих підприємств, студентів та учнів навчаль-

них закладів різного рівня щодо створення та правового регулювання 

діяльності громадських організацій, благодійних організацій. 

11. При визначенні організаційної структури ОВВ передбачення такого 

підрозділу, який зможе виконувати роль своєрідного "центру управління" 

або "центру координації" з реалізації Стратегії, забезпечуватиме виконання 

сукупності функцій зв'язків із громадськістю та сприяння розвитку грома-

дянського суспільства.  

На завершення необхідно підкреслити, що успішна співпраця державних 

органів та організацій громадянського суспільства у сфері соціальної мо-

більності можлива лише за активної участі молоді. Тим паче, що за даними, 

наприклад, дослідження "POST–2015", проведеного Українським інститутом 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка у 2013 р., відповідаючи 

на запитання стосовного того, хто має вирішувати проблеми соціальної 

нерівності Україні, учні 10–11 класів віддали перевагу саме органам влади 

та ОГС – уряду України (71%). 

Особливо актуальною є проблема виховання молодих людей, форму-

вання нової української суспільної культури. Основним завданням держав-

ної молодіжної політики й оптимізації процесів управління формуванням 

нової культури юнаків і дівчат є пошук ефективних шляхів подолання про-

тиріч між інтересами, потребами, цінностями суспільства і молодого поко-

ління. Для формування "третього сектора" та побудови відкритого демокра-
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тичного українського суспільства, яке має бути гармонійно інтегроване до 

світового співтовариства, необхідно сприяти об'єднанню, консолідації, струк-

туруванню молодіжного руху на засадах державності та становлення "мо-

дерної" української нації.  

Особливу увагу необхідно також звернути на діяльність так званих "гро-

мадянських симулякрів" – псевдоструктур, які називають себе "незалежни-

ми неурядовими некомерційними організаціями" (NGOs = Non-Governmental 

Organizations, чи НДО = недержавні організації / НУО = неурядові організа-

ції / НКО = некомерційні організації, – зі всіма їхніми різновидами, для яких 

навіть придумані англомовні продумано абсурдні скорочення: 

– GoNGOs [ГоНГО] = Governmental Organizations, тобто "урядові 

неурядові/некомерційні організації" – ті, що створені владою, але 

формально проголошують себе "незалежними громадськими"; 

– BuNGOs [БіНГО] = BusinessNGOs, тобто "комерційні неурядові / 

некомерційні організації" – ті, які створені бізнес-структурами з комер-

ційною метою, але позиціонують себе як "незалежні некомерційні"; 

– MaNGOs [МаНГО] = MafiaNGOs, тобто "мафіозні неурядові/не-

комерційні організації" – ті, які створені "тіньовими структурами" для 

різноманітних цілей, але проголошують себе "незалежними громад-

ськими"; 

– MiNGOs [МіНГО] = MilitaryNGOs, тобто "воєнізовані неурядові/ 

некомерційні організації" – ті, що створені напіввоєнізованими струк-

турами з відповідною метою, але формально проголошують себе як 

"громадські ненасильницькі"; 

– PoNGOs [ПоНГО] = PoliticalNGOs, тобто "політичні неурядові/ 

некомерційні організації – ті, які створені з певною політичною ме-

тою, але камуфлюються під "незалежні громадські неполітичні"396. 

Особливість цих організацій полягає в тому, що вони, з одного боку, 

мають кращі можливості як соціальний ліфт. Адже вони активно підтриму-

ються державними органами, політичними партіями, легальним чи "тіньо-

вим" бізнесом. Проте, з іншого боку, саме ці організації найбільше підрива-

ють імідж реальних ОГС, сіють до них недовіру у населення, виховують 

псевдоеліту країни. Таким чином можна сказати, що "громадянські симу-

лякри" руйнують можливості громадянського суспільства зсередини.   

                                                           
396 Горецкий Д., Юров А. Cosmos civilis или Гражданские группы и гражданские организации 
[Електронний ресурс]. –  Доступний з : <htth://dvizh.org/2009/06/ 17/1574>. 
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Проблемне поле дослідження "соціальної мобільності" не тільки досить 

широке, але й міжгалузеве. Інтерес до різних складових тематики соціаль-

ної мобільності зростає під впливом структурних змін та соціально-

економічних трансформацій. Мобільні переміщення залежать як від індиві-

дів, так і від суспільного устрою, соціальної структури, економічних перет-

ворень. Канали (шляхи) соціальної мобільності створюють систему інститу-

ційно-правових вимог, організаційних можливостей, конкретних правил для 

переміщення окремих індивідів або груп людей соціальними сходами (вгору 

чи вниз) або у горизонтальному вимірі, або ж у територіальному просторі, – 

формуючи таким чином складні механізми соціального відбору на ті чи інші 

позиції і статусні ролі. Якщо канали та механізми соціальної мобільності 

представляють собою найбільш стійкі, масові способи досягнення або 

втрати нового статусного положення, то факторами мобільності виступають 

загальні – історичні, соціально-політичні, культурні та інші передумови, 

а також конкретні умови, що стимулюють дію зазначених механізмів або 

обмежують їх. 

Щодо соціальної мобільності як індикатора соціально-економічних 

трансформацій слід зазначити, що пострадянські трансформації, пов'язані 

з переходом до ринку та формуванням демократії, в першу чергу вплива-

ють на інституційні чинники соціальної мобільності, такі як тип стратифікації 

чи структура ринку праці, а також на суб'єктивне сприйняття можливостей 

переміщень соціальними щаблями; натомість канали та умови соціальної 

мобільності у вимірі відносних показників залишаються доволі стабільними, 

незважаючи на такі зміни. В абсолютному вимірі спостерігається збільшен-

ня низхідної міжпоколінної мобільності. Проте неконсистентність статусів 

батьків та дітей унаслідок соціостатусних трансформацій на ринку праці не 

дозволяє зробити чіткий висновок про загострення нерівності; іншими сло-

вами, така ситуація швидше відображає структурні зміни у професійному 

розподілі. 

І абсолютні, і відносні показники кар'єрної (внутрішньогенераційної) мо-

більності залишаються незмінними для всіх когорт. Результати досліджен-

ня свідчать про дуже тісний зв'язок між першою роботою та поточною пози-

цією на ринку праці, тобто інтенсивність кар'єрної мобільності значно 

менша за міжпоколінну, особливо серед жінок. Разом із тим відсутність па-

нельних даних не дозволяє зробити висновок, якою мірою такі тенденції 

кар'єрної мобільності характерні для всього періоду життя, а не перебува-
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ють під впливом вікового періоду чи соціально-економічної ситуації на мо-

мент дослідження.  

Показники відносної мобільності в українському суспільстві узгоджують-

ся зі світовими тенденціями. Так, освіта є ключовим чинником соціальної 

мобільності, що послаблює вплив менш сприятливого походження на шан-

си досягнення високих позицій, разом із тим це не нівелює вплив похо-

дження повністю.  

Враховуючи вагомий вплив структурних змін на процеси мобільнос-

ті, очевидними є такі тенденції: 

Структурні баланси та співвідношення галузевих комплексів мають тен-

денцію до регресивної трансформації, відходу від світового постіндустрі-

ального тренду, що не лише послаблює вітчизняну економіку та уповільнює 

економічне зростання, але й негативно впливає на соціальні процеси, стан 

ринку праці, ускладнює соціальну мобільність.  

Структурні диспропорції вітчизняної економіки сформувались ще за 

радянських часів, а пізніше зазнавали впливу переформатування відно-

син власності, руйнування усталених економічних зв 'язків, фінансових 

криз, коливань кон 'юнктури світових ринків тощо. Такі численні транс-

формації стали потужною детермінантою соціальної мобільності, однак 

більшою мірою формували її від'ємний вектор, звужували спектр профе-

сійної мобільності, сприяли зростанню територіальної мобільності (тру-

дові міграції).  

Перебіг, проміжні результати та перспективи вітчизняних структурних 

трансформацій свідчать про руйнування модернізаційного базису, не -

сформованість постіндустріальної інноваційно орієнтованої моделі роз-

витку, скочування до традиційної примітивної аграрно -індустріальної 

економіки. 

Колись більш-менш диверсифікована та формально збалансована галу-

зева структура вітчизняної економіки звужується та спрощується, нівелю-

ється та пригальмовується поширення постіндустріальних видів діяльності 

у сфері послуг, посилюється аграризація, тобто загалом відбувається де-

модернізація української економіки. Такі економічні процеси обмежують 

можливості соціальної мобільності, звужують спектр місць і можливостей 

прикладання праці, спричиняють поширення неправових трудових відносин 

і тінізації економічної діяльності. 

В економіці країни важливу роль продовжують відігравати галузі й вироб-

ництва найнижчих доіндустріальних та індустріальних укладів і одночасно 
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розвиваються найновіші постіндустріальні інформаційні технології. Однак 

їхній внесок в економіку країни неспівмірний, дистанція зростає і окреслю-

ється тенденція формування двополюсної економічної системи загалом 

і ринку праці зокрема. Різноспрямованість їх розвитку, економічної ваги, 

ринкової орієнтації, моделі вбудовування у глобалізований економічний 

простір принципів організації та функціонування посилюється і вкрай ускла-

днює групову, індивідуальну та професійну мобільність.  

У мобільній частині галузевої структури зайнятості триває процес пере-

розподілу зайнятих від промисловості та сільського господарства до сфери 

ринкових послуг, де переважає офіційна заробітна плата, нижча за серед-

ній рівень, отже, розвиток сфери ринкових послуг не став повноцінним ліф-

том для мобільності за доходами. 

Секторальна мобільність і мобільність за доходами пов'язані таким чи-

ном, що перехід з державного у приватний сектор сприяє висхідній мобіль-

ності за неофіційними доходами, тому розвиток приватного сектора міг би 

стати ліфтом мобільності за доходами лише за умови істотного зменшення 

тіньової складової. 

Проведений аналіз особливостей взаємодії мобільності населення 

за матеріальним становищем та очікуваної суб'єктивної мобільності 

з економічною поведінкою, стратегіями на ринку праці і ставленням 

населення до підприємництва дозволяє зробити певні висновки стосовно 

зв'язку процесів мобільності та економічної поведінки економічно активного 

населення України. 

Диференціація за соціально-професійними групами обумовлює специ-

фіку процесів мобільності населення за матеріальним становищем та  

впливає на стратегії трудової економічної поведінки працюючих. Проведе-

ний аналіз розподілу за матеріальним становищем працюючого населення 

країни за соціально-трудовим статусом дозволяє виділити керівників різно-

го рівня та приватних підприємців, бізнесменів, фермерів як групу з най-

більш стабільними та більш-менш високими доходами. Вони ж відрізняють-

ся більш активною економічною поведінкою. 

Перебування певних категорій працюючих протягом тривалого часу 

у низькодоходних прошарках, а також перетікання до низькодоходних 

груп свідчать про втрату колишніх стійких позицій у певних сегментах 

зайнятості та зниження реальних доходів. Бідність обмежує потенційні 

можливості самореалізації людини на ринку праці. Зниження економіч-

ного статусу за матеріальним становищем провокує рух згори (низхід-



Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві 

284 

ну мобільність). Одночасно відбувається "розмивання" соціокультур-

них цінностей і норм поведінки, котрі раніше ґрунтували їх стійке місце 

у соціальній ієрархії. 

Встановлено помітну тенденцію переваг у матеріальному становищі се-

ред працюючих, які здійснили позитивну мобільність (тих, кому в останні 

три роки вдалося підвищити професійний статус або професійну кваліфіка-

цію) порівняно з іммобільними (підвищення не відбулося). Працівники з 

позитивною професійною мобільністю, порівняно з іммобільними, є більш 

вмотивованими на досягнення успіху, тобто в них превалюють досяжна 

мотивація та установки на ініціативність працівника. Натомість іммобільні 

працівники удвічі частіше опиняються у прошарку бідних, порівняно з тими, 

хто здійснив висхідну професійну мобільність. 

В українському соціумі значна частина працюючих не відчуває потреби 

у навчанні впродовж життя. Відсутність у суспільстві впевненості у тому, 

що професійність, соціально відповідальна поведінка будуть винагоро-

джені, призводить до соціальної апатії населення та знижує можливості 

висхідної мобільності. 

Визначено перспективну мобільність працівників за матеріальним ста-

новищем (очікувана суб'єктивна мобільність на найближчі півроку) та її 

взаємодію з лаштуванням населення у сфері праці. Визначено, що рес-

понденти з очікуваною висхідною мобільністю є більш активними у сфері  

зайнятості та частіше налаштовані на ризик заради заробітку, вони ж часті-

ше орієнтуються на постійний заробіток у поєднанні із зароблянням додат-

ковим шляхом. Тому висхідні переміщення за рівнем матеріального стано-

вища, зростання групи з очікуваною висхідною мобільністю зумовлюють 

активізацію економічної поведінки та становлення ринкових установок  

і орієнтацій у сфері зайнятості. 

Прошарок населення з середнім рівнем матеріального становища за-

значає потребу поглиблення знань та набуття навичок у сфері підприємни-

цтва. Це означає, що згадана цільова група (за ознакою матеріального ста-

ну) як основа формування середнього класу орієнтована на підвищення 

рівня знань, навичок, компетенцій у сфері підприємництва як засобу поліп-

шення конкурентоспроможності на ринку праці.  

Найбільшим оптимізмом щодо висхідної мобільності за матеріальним 

становищем та одночасно високим рівнем готовності до підприємництва 

відрізняються молоді люди. Молодь частіше за інші верстви населення ди-
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виться у майбутнє з надією й розглядає підприємницьку діяльність як соці-

ально-економічний ліфт. 

Із аналізу впливу економічних перетворень на освітньо-компетент-

нісну мобільність населення в сучасній Україні можна зробити такі ви-

сновки та узагальнення. 

У трансформаційному суспільстві сформовано дуже значну мотивацію 

до отримання вищої освіти, і ця мотивація успішно реалізується, передов-

сім у вигляді зростання частки людей з вищою освітою серед "поколінь не-

залежності" порівняно з представниками попередніх поколінь. Для значної 

частини абітурієнтів рівень якості освітніх послуг у багатьох випадках не є 

визначальним критерієм вибору ВНЗ. Одна з найбільш вагомих її причин – 

специфіка вітчизняного ринку праці.  

Тенденція комерціалізації якісної освіти призвела до ускладнення до-

ступу до неї малозабезпечених верств населення. Крім суто матеріального 

фактора, особливості функціонування освітньо-компетентнісного ліфта під 

час трансформації зумовлюються ще й стрімким посиленням впливу таких 

визначників соціальної стратифікації, як походження, влада та соціальний 

капітал. Нерегульована дія цих чинників в перспективі може звузити базу 

відтворення якісного людського капіталу, розвиток якого є критично необ-

хідним для конкуренції в глобальній економіці знань, а також потребувати-

ме посилення компенсаторних заходів держави задля підтримання соці-

альної стабільності. 

Аналіз поточних тенденцій української трудової міграції як соціаль-

ної мобільності дає змогу стверджувати, що транскордонна міграція може 

розглядатися не тільки як горизонтальна соціальна мобільність (за визна-

ченням), а й вертикальна, якщо розглядати її у транснаціональному прос-

торі соціальної стратифікації.  

Масштаби основних міграційних потоків можливо описати так. Найбільш 

масовими з них стали "заробітчанство" (тимчасова трудова міграція) та 

еміграція. Наразі тимчасова трудова міграція є популярнішою. Сформува-

лася певна категорія працівників, які регулярно здійснюють трудові поїздки 

за кордон. Транскордонна трудова міграція була приблизно втричі меншою, 

ніж внутрішня трудова. 

Незважаючи на значні обсяги міграції, у масштабах усього суспільства 

вона залишається досить специфічним видом соціальної мобільності. 

Типова тимчасова трудова міграція українців є соціальним ліфтом з низь-

кою траєкторією, потенційно тупиковим у довготерміновій перспективі. 
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У більшості випадків вона є низхідною мобільністю з точки зору соціаль-

но-професійного статусу з невисокими шансами його підвищення у країні 

перебування і загальною маргіналізацією у суспільствах по обидва боки 

кордону. 

Тимчасова трудова міграція може мати суперечливі наслідки для між-

генераційної соціальної мобільності – для дітей трудових мігрантів че-

рез проблеми їхньої соціалізації. Крім того, подібний соціальний ліфт 

може виштовхати індивіда за межі соціального простору суспільства 

його походження. Очевидно, що до транскордонної трудової міграції 

люди часто вдаються в умовах, коли проблематичний доступ до інших 

шляхів поліпшення свого статусу, добробуту родини і подолання соці -

альної ексклюзії.  

Молодь (до 35 років) є повноправним учасником транскордонної тру-

дової міграції. Питома вага мігрантів серед молодих приблизно така сама, 

як і серед представників старших вікових когорт, хоча наміри здійснити 

трудову міграцію молодь висловлює частіше. Серед молодих мігрантів 

традиційно переважають чоловіки. Виїжджаючи з України, молодь рідше 

планує повернення, на відміну від осіб старшого віку. Тому відчутнішими 

є не стільки кількісні демографічні втрати від міграції, як падіння якості 

людського капіталу. 

Чинники, що детермінують наміри молодих людей на тимчасову трудову 

міграцію, можна об'єднати у три групи: походження з традиційних праце-

надлишкових територій, соціально-демографічні ознаки і сімейний стан, 

менша задоволеність роботою в Україні і більша поширеність підприєм-

ницьких настроїв. Найбільш значущо підвищують ймовірність мати подібні 

наміри регіональний фактор (проживання не на сході і не в Криму), чоловіча 

стать, вік, молодший за 25 років, велика родина і бажання відкрити власну 

справу. Слід підкреслити, що самооцінка матеріального стану і соціального 

статусу з молодіжними намірами трудової міграції не пов'язана. Істотно 

важливішими є розчарування у можливості самореалізації і забезпечення 

собі достойного майбутнього.  

До економічних чинників, що вплинули на вітчизняну транскордонну 

міграцію, слід віднести праценадлишковість окремих регіонів, фактичне 

відкриття каналів між українським і європейським ринком праці (передусім 

його вторинним сектором з низькокваліфікованою роботою) і збереження 

відкритим ринку праці РФ. Вплив зубожіння і безробіття на популярність 

міграції за кордон змінився мотивацією отримувати більшу платню і за-
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безпечувати кращий рівень життя. Додатковими чинниками є зарегульо-

ваність малого і середнього бізнесу і проникнення вестернізованих 

уявлень про успішність і належний рівень життя, що створює підвищені 

соціальні очікування.  

Органи влади та організації громадянського суспільства здійс-

нюють певний, однак недостатньо суттєвий вплив на процеси со-

ціальної мобільності. Нині в країні закладено досить вагому правову 

базу, створено певну мережу органів влади, діяльність яких націлена на 

співпрацю з ОГС. І завдання полягає в тому, щоб вони почали активно 

працювати.  

Стосовно ж сприяння державних органів діяльності ОГС безпосередньо 

у сфері соціальної мобільності, то, з одного боку, у базових правових актах 

країни щодо розвитку громадянського суспільства про це не йдеться. Од-

нак, з іншого боку, реалізація державної політики за всіма напрямами пози-

тивно вплине як на становлення громадянського суспільства в цілому, так 

і на діяльність ОГС зокрема, а це, в свою чергу, стане важливим чинником 

розвитку останніх як важливого соціального ліфта. 

Нині в Україні організації громадянського суспільства мають необхідний 

потенціал, щоб стати чинником консолідації сучасного українського соціуму, 

важливим соціальним ліфтом. 

Успішна співпраця державних органів та організацій громадянського су-

спільства у сфері соціальної мобільності можлива лише за активної участі 

молоді. Відповідно основним завданням державної молодіжної політики 

й оптимізації процесів управління формуванням нової культури є пошук 

ефективних шляхів подолання суперечностей між інтересами, потребами, 

цінностями суспільства і молодого покоління.  

Вирішення проблем співпраці державних органів та організацій гро-

мадянського суспільства у сфері соціальної мобільності в українському 

соціумі під час здійснення економічних перетворень неможливе без ці-

леспрямованої дії органів державної влади на всіх рівнях, політичної 

еліти країни. Здійснення такого завдання вимагає  насамперед змін у 

ментальності, світобаченні громадян, без бажання та активної участі 

яких позитивних змін у створенні соціально справедливого суспільства 

не відбудеться. 
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