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ВСТУП 

Україна сьогодні – це молода й перспективна держава, яка переживає складний 

період самовизначення та становлення. Наше суспільство – це суспільство, що 

"прокидається", що знаходиться в пошуку свого місця у світі, своєї ідентичності, 

свого "особливого", у процесі усвідомлення своєї сили й своїх проблем, на шляху 

формування правил і механізмів функціонування як внутрішнього порядку, так і, 

у глобальному контексті, у взаємодії з іншими державами. Складність сучасного 

моменту в тому, що українське суспільство "розірване" в декількох вимірах одноча-

сно: традиційний конфлікт поколінь, посилений процесами трансформації системи 

цінностей, майнове розшарування, що увійшло в суперечність зі стратифікацією за 

багатством освітньо-культурного капіталу, культурно-історичні територіальні від-

мінності й територіально-економічна нерівність, що підігріваються політичними 

спекуляціями.  

Можна виділити кілька ключових аспектів, що стримують формування держави 

Україна. Найперше – це взаємодія "влада – народ", для сучасного стану якої харак-

терні відчуженість влади від громадян, відсутність традицій і механізмів контролю за 

діями влади, відсутність реальних каналів впливу на "наділених владою", їх безвідпо-

відальність і безкарність. Величезною проблемою є відсутність спадкоємності влади 

на всіх її рівнях, а з іншого боку – неготовність громадян бути активними учасниками 

(не "наскоком", як на спеціальних акціях, а щоденно, системно і рутинно) процесів 

розвитку суспільства, брати на себе відповідальність за ухвалення рішень, виконува-

ти функції членів громадянського суспільства. Проблемою українського суспільства 

є відсутність у ньому еліти в широкому розумінні цього слова, включаючи економічну, 

політичну, професійну та інтелектуальну еліти, які повинні задавати "рівень", забез-

печувати та підтримувати його. За роки незалежності українське суспільство не всти-

гло (та й об’єктивно не могло встигнути) виробити систему етичних норм, яка б мала 

правову підтримку, була позбавлена декларативних закликів і подвійних стандартів 

та спиралася на правову рівність. Одна з фундаментальних проблем, яку може 

й повинна вирішити наукова спільнота, полягає у визначенні й розмежуванні того, 

у яких питаннях Україна повинна вибудовувати й використовувати свій унікальний 

досвід, а в яких – скористатися напрацьованим і апробованим досвідом інших дер-

жав. Події останніх років, особливо щодо загострення соціально-політичних процесів, 

дозволяють зробити висновок, що Україна здійснює тривалий процес революційної 

трансформації. При цьому поспішність ухвалення окремих рішень обертається кри-

зовими явищами й ситуаціями "безвиході", що гальмують загальний процес розвитку 

та яких можна було б уникнути. Проблематика взаємовпливу соціально-політичних та 

економічних процесів стає все більш актуальною за умов частих змін уряду, ротації 

еліти за критерієм кланової належності, відсутності чіткої стратегії розвитку, непослі-

довності реформування різних сфер суспільного буття. 
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Українське суспільство все ще не позбулося відчуття "приналежності", "частини 

колишньої радянської держави", що буде зникати в міру зміни поколінь, а приско-

ренню цього процесу сприятиме зважена зовнішня політика, що дозволить викори-

стати переваги й мінімізувати недоліки геополітичного положення України, яка зна-

ходиться у сфері інтересів наддержав.  

Соціальна відповідальність сучасного моменту полягає в тому, щоб від стихійного 

розвитку з розмитими векторами (пріоритет якого – збагачення представників окре-

мих груп) перейти до формування реальної стратегії розвитку України як незалежної 

держави, до визначення конкретних цілей і розробки комплексу чітких заходів, здат-

них забезпечити підвищення рівня життя громадян, формування конкурентоспромо-

жної економіки, успішне інтегрування у світовий та європейській простір. 

Актуальність даного дослідження зумовлена нагальною потребою держави й сус-

пільства в стандартизованому механізмі систематичної, своєчасної та адекватної 

ідентифікації впливу економічних чинників на соціальне середовище (інструмент 

соціального моніторингу), зокрема на рівень матеріального добробуту населення, 

його включеність в економічну діяльність, можливість реалізації людського капіталу, 

соціально-економічні зміни в основних сферах життєдіяльності, політичні орієнтації, 

формування громадської думки тощо з урахуванням соціокультурних детермінант 

і особливостей українського суспільства часів реформування економіки. 

Соціальні та економічні процеси постійно знаходяться в полі зору українських 

дослідників. Широко відомими є публікації, що ґрунтуються на даних моніторингу 

українського суспільства, який системно проводиться Інститутом соціології НАН 

України з 1992 р. Однак проблематика виявлення причинно-наслідкових зв’язків 

між складовими, чинниками та проявами економічних і соціальних процесів поки 

що недостатньо представлена, хоча вже усвідомлюється як нагальна. Залишають-

ся питання щодо ключового змісту соціально-економічних процесів, критеріїв їх 

оцінки, визначення якісних і кількісних параметрів, що дійсно свідчать про глибину 

трансформацій, визначення системи механізмів перетворень та їх взаємодії, ру-

шійних сил та факторів динаміки. 

Представлена робота не дає вичерпних відповідей на зазначене широке коло 

глибоких та комплексних питань. Мета її – визначити основні чинники й прояви 

соціальних та економічних процесів в українському суспільстві, проаналізувати їх 

взаємодію та взаємовплив, розглянути можливі механізми гармонізації соціаль-

ної політики з проявами ринкової економіки з урахуванням особливостей соціо-

культурної детермінації економічних процесів у сучасній Україні, започаткувати 

дискусію щодо комплексної системи моніторингу соціально-економічних процесів. 

Дані такого моніторингу, слугуючи цілям ефективної гармонізації соціальної полі-

тики з проявами ринкової економіки, відповідно допомагатимуть: створювати 

кращі можливості для підвищення рівня матеріального добробуту широких 

верств населення, що активізуватиме попит і пропозицію, купівлю-продаж, спо-

живання, збільшення майнових доходів, опосередковане збільшення низки тран-
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сфертних платежів тощо; посилювати включеність населення в економічну дія-

льність, зокрема, через стимулювання малого підприємництва, збільшення чисе-

льності фізичних осіб-суб’єктів господарювання, посилення участі населення в 

процесі накопичення капіталу; розширювати можливості реалізації людського 

капіталу (що сприятиме виробництву) тощо. 

Емпіричною базою для підготовки монографії стали результати моніторингу гро-

мадської думки, що системно проводиться з 1995 р. спільними зусиллями Центру 

"Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яре-

менка та за участі (з 2005 р.) відділу моніторингових досліджень соціально-еко-

номічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України. 

Публікація цієї монографії надасть можливість показати трансформацію ключо-

вих сфер українського суспільства через вимір громадської думки, увести в науко-

вий обіг системне викладення результатів моніторингу, збагативши емпіричну базу 

вже відомого моніторингу інституту соціології НАН України. Водночас вона дозво-

лить продовжити дискусію стосовно уточнення, модифікації та конкретизації широ-

кого спектра соціальних індикаторів та соціологічних показників, що допоможуть 

адекватно відслідковувати посткомуністичні та трансформаційні процеси в Україні. 

Предметне коло розділів зумовлене метою дослідження – розглянути взаємовплив 

соціальних, політичних та економічних процесів, орієнтацією на практичне застосу-

вання отриманих висновків для гармонізації соціальної політики та ринкових перет-

ворень. Кожний розділ має свої дослідницькі завдання та практичні аспекти.  

У межах розділу "Політика й економіка: взаємозв’язок та вплив на суспільний роз-

виток" проаналізовані взаємозв’язки політичних та соціально-економічних процесів, 

що відбуваються в сучасному українському суспільстві; досліджений їх взаємовплив 

у ході формування в Україні громадянського суспільства та економіки знань; показані 

можливості (а також і обмеження) соціологічних методів дослідження політичної 

та економічної культури українського суспільства в умовах трансформацій; визначені 

наявний потенціал соціального протесту та стан соціальної напруженості сучасного 

українського суспільства; доведено, що соціологічні методи можуть бути своєрідним 

барометром у визначенні основних напрямів перспектив розвитку громадянського 

суспільства.  

Розділ "Соціальна політика та ринкова економіка" присвячений аналізу підходів 

інших країн до гармонізації соціальної сфери та ринкової економіки трансформацій-

ного періоду; вивченню ступеня адаптованості та включеності населення України 

в ринкові процеси на базі моніторингового дослідження значного масиву соціологіч-

них досліджень останніх років; визначенню громадської думки щодо реальної ситуації 

в суспільстві з соціальними трансфертами, основних очікувань українського суспільс-

тва в соціальній сфері та уявлень про реформування економіки й соціальної сфери 

з позицій соціальної справедливості, а також ключовим питанням соціальної політики 

щодо гармонізації соціальної сфери та ринкової економіки в Україні.  
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Розділ "Соціокультурні детермінанти економічної поведінки населення України" 

надає теоретико-методичне обґрунтування комплексного підходу до аналізу цінніс-

них орієнтацій українського суспільства щодо трудової діяльності, ставлення насе-

лення до проблем зайнятості, працевлаштування й безробіття, установок щодо 

підприємництва та внутрішньої й зовнішньої міграції, мотивації до праці, підвищення 

кваліфікації та професійного рівня; показує роль, специфіку та особливості соціо-

культурної детермінації економічної поведінки у сфері соціально-економічної діяль-

ності, орієнтацій щодо роботи в умовах вільного вибору та варіативного ставлення 

до умов ринку праці, змісту й характеру трудової діяльності; представляє аналіз 

впливу соціокультурних чинників на економічну поведінку населення, трудові орієн-

тації та особливості вибору життєвих стратегій адаптації до сучасних умов ринку 

праці, а також соціокультурні детермінанти ставлення економічно активного пра-

цюючого населення до навчання, перепідготовки та підвищення освітньо-

професійного рівня в умовах сучасного стану ринку праці та необхідності станов-

лення економіки знань.  

У розділі "Соціальна та економічна диференціація населення в контексті тран-

сформаційного процесу" розглянута трансформація соціальної структури українсь-

кого суспільства, застосоване порівняння статистичних та різних соціологічних 

індикаторів вимірювання рівня життя населення в динаміці, встановлене 

суб’єктивно-оціночне сприйняття населенням України власних дохідних позицій, 

здійснений аналіз соціально-економічного самопочуття різних груп населення, 

а також проаналізована динаміка мовної ситуації. 

Останній розділ "Комплексна система моніторингу соціально-економічних 

трансформацій" присвячений обґрунтуванню структури комплексної системи мо-

ніторингу соціально-економічних трансформацій, обговоренню підходів до побу-

дови кола індикаторів, аналізу проблем інтерпретації та використання результа-

тів соціальних досліджень. 

Підготовка монографії здійснена в межах науково-дослідної роботи "Причинно-

наслідкові зв’язки між складовими, чинниками та проявами економічних і соціальних 

процесів в Україні", що виконувалася колективом відділу моніторингових досліджень 

соціально-економічних трансформацій Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування" Національної академії наук України протягом 2005–2008 рр.  

Автори, вшановуючи пам’ять першого керівника відділу Олександра Олек-

сійовича Яременка, який передчасно пішов з життя у 2005  р., відзначають, що 

при розробці методологічних підходів та формуванні плану дослідження ними 

були використані його ідеї, погляди та пропозиції, які істотно вплинули на здій-

снення цього актуального проекту. 
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Розділ 1 

ПОЛІТИКА Й ЕКОНОМІКА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВПЛИВ  
НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК  

1.1. Взаємовплив політичних  

та соціально-економічних процесів 

Проблеми розвитку політичних та соціально-економічних процесів уже давно 
стали об’єктом дослідження широкого кола науковців, починаючи від загальнофі-
лософського їх осмислення і закінчуючи певними конкретними питаннями, проте 
проблеми взаємодії, взаємозалежності політичних та соціально-економічних про-
цесів вивчалися значно менше.  

При тому актуальність дослідження взаємовпливу політичних та соціально-
економічних процесів полягає в тому, що в сучасному світі рівень соціального бла-
гополуччя людей значною мірою залежить як від ефективності функціонування 
економіки, так і від рівня політичного регулювання низки проблем, від яких відмов-
ляється ринок, або ринкове вирішення яких для суспільства надто дороге. Активна 
участь держави, інших суб’єктів політичного життя в соціально-економічному роз-
витку країни є атрибутом соціально орієнтованої ринкової економіки. Розумний 
симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість забезпечувати реаліза-
цію соціально-економічних цілей розвитку суспільства: досягнення високої ефекти-
вності виробництва, стабільного економічного розвитку і соціальної справед-
ливості. У сучасних умовах дієвий розвиток політичних та соціально-економічних 
процесів можливий лише за умов становлення громадянського суспільства та фо-
рмування економіки знань, оскільки науковий розум та політична активність грома-
дян є найважливішими чинниками успішного суспільного розвитку.  

Отож для України, яка конституційно визначила необхідність побудови демок-
ратичної, правової, соціальної держави, у складних умовах трансформаційного 
періоду особливої актуальності набувають проблеми пошуку гармонізації політич-
них та економічних процесів. Вивчення оцінки, потреб та очікувань різних категорій 
населення щодо політико-екномічного курсу країни, впровадження моніторингового 
дослідження в цьому напрямі сприятиме соціально-економічним перетворенням 
в українському суспільстві, пошуку дієвих шляхів їх здійснення. 

Питання взаємодії, взаємозалежності політичних та соціально-економічних 
процесів ще потребують поглибленого вивчення, проте в історіографії залишили 
помітний слід наукові праці, в яких узагальнено осмислення напрямів розвитку цих 
процесів на сучасному етапі, їх місця в історії людства. Це роботи російського со-
ціолога й культуролога П.Сорокіна [1], австрійсько-британського філософа й соціо-
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лога К.Поппера [2], американського соціолога й геополітика І.Валлерстайна [3], 
польського соціолога П.Штомпки [4], американського політолога Ф.Фукуями [5], 
американського соціолога й футуролога Е.Тоффлера [6], українських економістів 
В.Гейця, А.Гальчинського, Б.Кваснюка [7, 8].  

Теорія факторів пояснює суспільний розвиток впливом тих чи інших рівноправ-
них чинників: політики, економіки, техніки, культури, права, релігії, моралі тощо. 
Процес розвитку будь-якого з цих явищ не може відбуватися ізольовано, без 
зв’язків і відносин з іншими сферами суспільного життя. У соціології відомі спроби 
пояснити цей розвиток впливом одного якого-небудь чинника (географічного чи 
геополітичного, психологічного, демографічного тощо), але такі намагання зазна-
вали невдачі. Наприкінці XIX – на початку XX ст. низка соціологів (М.Вебер, 
Г.Моска, М.Ковалевський та ін.) висунули теорію про рівноправність взаємодії чин-
ників, що відіграють важливу роль в історії суспільства. 

У тих випадках, коли аналіз впливу цих чинників не зводився лише до їх опису-
вання і суб’єктивістського тлумачення, прибічникам цієї теорії інколи вдавалося 
досягти певних позитивних результатів. Особливо це стосується нинішнього часу, 
коли низка сучасних теорій суспільного розвитку (теорія "стадій зростання" 
У.Ростоу, теорії індустріального та постіндустріального суспільства Р.Арона, 
Д.Белла, З.Бжезинського та багато футурологічних теорій) за визначальні чинники 
взяли розвиток техніки і промисловості, а також пов’язане з науково-технічним про-
гресом піднесення соціально-економічних і духовних процесів.  

В історії науки, залежно від особливостей економічного розвитку, складалися 
різні версії ролі держави в економіці. У середні віки провідною була ідея меркан-
тилістів щодо активної ролі держави в справі накопичення золота, сприяння 
експорту та стримання імпорту. Класична версія, починаючи з А.Сміта, вихо-
дила з тези невтручання держави в економіку, концепції так званого "нічного 
сторожа". Кейнсіанська версія (30–70 рр. XX ст.), навпаки, наполягала на актив-
ному втручанні, здійсненні антикризового регулювання, управлінні сукупним 
попитом та соціальною політикою. Наприкінці XX ст. на перший план вийшла 
монетарна неокласична версія, що віддавала перевагу непрямому впливу 
держави на економіку за допомогою монетарного регулювання, методів обме-
женої інтервенції. 

Розроблення ідеї громадянського суспільства сягають Давньої Греції та Риму. 
Тією чи іншою мірою цим займалися Аристотель, Цицерон, Платон. У середні віки 
стосовно цих проблем цікаві погляди виклав італійський політичний мислитель Н.Ма-
кіавеллі. По тому проблеми громадянського суспільства вивчали: Т.Гоббс, Дж.Локк, 
І.Кант, Ж.-Ж.Руссо, Ш.-Л.Монтеск’є, Г.Гегель, А. де Токвіль, К.Маркс, А.Грамші.  

Наприкінці XIX і в першій половині XX ст. дискусії щодо відносин особистості 
і громадянського суспільства вщухли, але в другій половині XX ст. знову актуалізу-
валося питання про місце держави та особистості у громадянському суспільстві. 
З початком процесу демократичної перебудови світового співтовариства в кінці 
XX ст. загальний інтерес до проблематики громадянського суспільства значно зріс. 
Його наукове дослідження проводиться у невід’ємному зв’язку з проблематикою 
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правової держави. Західні й вітчизняні політологи знайшли принципово нові підходи 
до аналізу названих понять, внаслідок чого політико-правова теорія збагатилася но-
вими положеннями. Серед тих, хто в цей час активно займався та займається дослі-
дженнями проблем розвитку громадянського суспільства, можна виділити американ-
ських учених Р.Нозіка, Т.Карозерса, Р. Патнема, Дж.Александера, Дж.Коена, Е.Арата, 
англійських дослідників Дж.Кіна, Е.Гелнера, німецьких учених Ю.Хабермаса, В.Реєзе-
Шефера, В.Деттлінга, чехів Я.Тесаржа та В.Гавела, словацького вченого Р.Рошко, 
російських дослідників С.Перегудова, В.Хороса, В.Вітюка. 

Вітчизняні науковці почали активно цікавитися цією темою ще з середини 90-х рр. 
минулого століття, а після подій "помаранчевої революції" напрям громадянського сус-
пільства взагалі став ледь не пріоритетним в українській політології та соціології. Серед 
останніх вагомих досліджень можна назвати здобутки таких авторів, як: М.Михаль-
ченко, А.Колодій, І.Кресіна, С.Рябов, В.Барков, В.Бабкін, В.Бебік, В.Бортніков, А.Куд-
ряченко, Ф.Рудич, В.Селіванов, А.Сіленко, Г.Щедрова та ін.  

Проте, хоча тема громадянського суспільства й стала однією з провідних 
у наукових пошуках, сучасні науковці у визначенні пов’язаних з нею понять так 
і не прийшли до спільної точки зору. Вбачається перспективним розроблення 
започаткованого деякими дослідниками підходу, за якого поняття "громадянське 
суспільство" пов’язується не лише з оцінкою його як інституційного феномену, а й 
з більш широким поняттям, що дає характеристику якісного стану суспільства 
в цілому з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реаліза-
ції прав і свобод людини як громадянина.  

Одним із важливих проявів взаємодії політичних та соціально-економічних про-
цесів є рівень соціальної напруженості та потенціалу соціального протесту в суспі-
льстві. Проблеми конфліктології займають величезний пласт у сучасній істріогра-
фії. Як стверджують російські дослідники А.Анцупов та А.Шіпілов, соціальний кон-
флікт вивчають у межах одинадцяти наук, зокрема навіть таких, як мистецтвознав-
ство і математика [9, c. 29]. Останнім часом серед українсько-російських дослі-
джень політичних конфліктів та методів їх соціологічного дослідження з’явилися 
цікаві, як на нашу думку, роботи А.Дмитрієва, А.Анцупова, А.Шіпілова, А.Зайцева, 
А.Здравомислова, М.Лєонова, І.Воронова, А.Гірника, А.Бобра, О.Даниленко, Є.Го-
ловахи, Н.Паніної, І.Бекешкіної, В.Небоженка, М.Міщенка, Е.Клюєнка, О.Владики, 
В.Степаненка, В.Казакова та ін.  

Враховуючи те, що в соціально-філософській, політологічній, політекономічній, 
соціологічній літературі, у публіцистиці поки-що не існує загальноприйнятих визна-
чень понять "політичний процес" та "соціально-економічний процес", спробуємо 
визначитися з цими поняттями. 

Під процесом, як це подають політологічні, економічні, соціологічні довідники та 
словники, ми маємо на увазі послідовну зміну станів, яких-небудь явищ, хід розвит-
ку чого-небудь, сукупність послідовних дій заради певного результату [10, с. 521; 
11, с. 871]. Як вважає більшість сучасних дослідників, класичне визначення поняття 
"процес" дав російсько-американський соціолог П.Сорокін: "Під процесом ми розу-
міємо будь-який вид руху, модифікацію, перетворення, перебудову чи "еволюцію", 
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коротко кажучи, всяку зміну певного логічного суб’єкта в часі, незважаючи на те, чи 
стосується вона зміни його місця у просторі, чи йдеться про модифікацію його кіль-
кісних або якісних аспектів" [1, с. 80]. 

Що стосується політичного процесу, то під цим поняттям ми розуміємо форму 
функціонування політичних явищ, політичної системи суспільства, які еволюціону-
ють у просторі й часі, сукупність дій політичних суб’єктів щодо здійснення своїх 
функцій у сфері влади [12, с. 291; 13, с. 94, 148; 14, с. 517].  

Політичний процес є одним із суспільних процесів і відрізняється від правового, 
економічного, ідеологічного, духовно-культурного та інших своїми якісними харак-
теристиками: 

– він є визначенням конкретного, з кінцевим результатом процесу певного ма-
сштабу (наприклад формування певної партії, проведення виборів, реформування 
політичної системи тощо); 

– відображає реальну взаємодію суб’єктів політики, яка здійснюється не відпо-
відно до намірів політичних лідерів або програм партій, а в результаті дії багатьох 
різнорідних внутрішніх і зовнішніх факторів; 

– показує, як індивіди, соціальні групи, соціальні інститути, у тому числі органи 
влади з усіма своїми стереотипами, цілями, упередженнями взаємодіють одне 
з одним і з державою, реалізуючи свої специфічні соціальні ролі та функції; 

– становить сукупність дій інституйованих і неінституйованих суб’єктів політики 
щодо реалізації своїх специфічних функцій (дисфункцій) у сфері влади, які в кінцево-
му підсумку забезпечують розвиток (або занепад) політичної системи [14, с. 517]. 

Як підкреслюють російські дослідники В. Добреньков та О. Кравченко, політичний 
процес складається з переплетіння, накладання і протиборства інтересів, дій і намірів 
як інституйованих (наприклад партії чи уряди), так і неінституйованих суб’єктів, скажі-
мо добровільних асоціацій чи груп тиску. За реалізації влади мирним шляхом держа-
ва, як і інші суб’єкти політики, зокрема окремі громадяни і партії, використовує лише 
політичні, тобто мирні методи боротьби, конкуренції, взаємодії [15, с. 727].  

 Що стосується економічного процесу, то ним ми називаємо той суспільний 
процес, за якого змінються умови функціонування економічної системи та її харак-
теристики. При цьому виділяють квазістаціонарні економічні процеси (зміни пара-
метрів відбуваються відносно повільно), нестаціонарні економічні процеси (еконо-
мічні системи та їхні характеристики швидко змінюються) та стаціонарні економічні 
процеси (показники цього процесу залишаються незмінними) [11, c. 872]. Дослі-
джуючи взаємозв’язок політичних та економічних процесів в умовах перехідного 
періоду розвитку українського суспільства, ми в першу чергу будемо аналізувати 
саме нестаціонарні економічні процеси. 

Соціальним процесом є послідовна зміна стану суспільства або його соціаль-
них підсистем, яка відбувається в будь-якій соціальній системі і при зміні соціаль-
них систем [14, с. 625]. 

Говорячи про проблеми розвитку процесів, необхідно завжди враховувати, що 
проходять вони на трьох рівнях соціальної реальності: макро-, мезо- і мікро рівні. 
Відповідно й ми будемо розглядати їх як макро-, мезо- і мікропроцеси. 
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Макропроцеси здійснюються на рівні світового співтовариства, національних 
держав, регіонів, етнічних груп. За часом вони найдовші. Процеси глобалізації, 
всесвітнього погіршення економіки, хвилі соціальних рухів, демократизація полі-
тичних систем, освітній стрибок, посилення одноманітності культури й секуляриза-
ції – усе це приклади макропроцесів.  

Мезопроцеси охоплюють великі групи, співтовариства, асоціації, політичні пар-
тії, армію, бюрократію. 

Мікропроцеси відбуваються в повсякденному житті людських індивідів: у малих гру-
пах, сім’ях, школах, об’єднаннях за родом занять, дружніх гуртках тощо [4, с. 44]. 

Досліджуючи суспільні процеси, ми, застосувавши запропоновані П.Штомпкою 
підходи, виходили з того, що їхня типологія базується на таких критеріях: 

– формі та контурах, які набуває процес; 
– підсумках, результатах процесу; 
– поінформованості населення про соціальний процес; 
– рушійних силах процесу; 
– рівні соціальної реальності, на якій діє процес; 
– часовому аспекті процесу [4, с. 31]. 
Особливу увагу звертаємо на останній критерій. Адже новітня історія – це най-

більш насичений соціальними, культурними, економічними й політичними подіями 
період. Підраховано, що один день життя сучасної людини вміщує події 20 років 
життя людини XIX ст. І швидкість все зростає. Потік інформації подвоюється кожні 
20 місяців [15, с. 821]. Все це суттєво впливає на темпи розвитку всіх процесів, на 
взаємозв’язки між ними.  

Вивчаючи зміни, що відбуваються в суспільстві в ході найважливіших процесів, 
необхідно враховувати, як вони усвідомлюються залученими до них людьми, як, 
зокрема, сприймаються ті результати, що супроводжують ці процеси. Якщо ми 
введемо, за пропозицією П. Штомпки, у типологію процесів суб’єктивний фактор, то 
це дозволить виділити три додаткових типи змін, які можна розглядати як субкате-
горії або навіть як репродукцію трансформації: 

1) процеси, які можна розпізнати, передбачити і в яких можна виявити ціль. Їх 
можна назвати "очевидними"; 

2) процеси, які неможливо розпізнати, сприйняти як позитивні чи негативні, 
встановити, бажані вони чи не бажані. Їх ми називаємо латентними (прихованими); 

3) люди можуть розпізнати процес, сприйняти його рух і сподіватися на те, що він 
дасть певний ефект, та все ж повністю помилитися у своїх сподіваннях. Процес про-
тікає всупереч їхнім розрахункам і призводить до інших, а інколи прямо протилежних 
результатів. У цьому випадку ми говоритимемо про процес-бумеранг [4, с. 296]. 

Розвиток суспільства в цілому (процес суспільного розвитку) складається з по-
літичного, соціально-економічного процесів, процесів розвитку культури, права, 
моралі тощо. Всі вони відіграють значну роль у суспільному розвиткові. Усвідом-
люючи вагу, важливість кожного з них, автори все ж таки вважають, що базовими 
є соціально-економічні та політичні процеси. 
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При цьому необхідно підкреслити, що як у суспільному розвитку в цілому, так і в 
будь-якому з процесів, який його супроводжує, саме людина є одночасно 
й суб’єктом, і об’єктом цього розвитку. Адже, з одного боку, саме заради людини 
здійснюються всі суспільні перетворення, а з іншого – саме людина у першу чергу 
за допомогою таких важливих чинників як політика, економіка, культура, право, 
мораль тощо в ході відповідних процесів домагається певних результатів. 

Інше, на що необхідно звернути увагу, це те, що хід як суспільного розвитку в ці-
лому, так і кожного процесу зокрема, стан взаємозв’язків між ними значною мірою 
залежать від структури цих процесів, основними внутрішніми складовими яких є: 
суб’єкти процесу, відносини, які склалися в ході розвитку процесу та поведінка 
суб’єктів процесу. З огляду на таку структуру автори вважають, що основними чинни-
ками розвитку будь-якого процесу є поведінка та відносини, що склалися в суб’єктів, 
учасників цього процесу, оскільки саме вони виміряють стан їх розвитку.  

Що стосується політичних та соціально-економічних процесів, причинно-
наслідкові зв’язки між якими аналізуються авторами, то суб’єктами цих процесів є 
владні інститути, бізнесові структури, формальні та неформальні організації "тре-
тього сектора", інші соціальні інститути, різні групи населення, громадяни країни, 
а базовими чинниками – поведінка учасників цих процесів, яка виражається через 
політичну та економічну участь і політичну та економічну діяльність. Стосовно сфе-
ри відносин учасників цих важливих процесів автори аналізували такі важливі чин-
ники, як відносини у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання.  

Необхідно підкреслити, що ці базові чинники, з одного боку, можна далі ділити 
на більш мілкі, але досить важливі в певні моменти розвитку процесу, а іншого – 
об’єднати у два основні чинники, які суттєво впливають на хід політичних та соціаль-
но-економічних процесів: стан громадянського суспільства, що більшою мірою ха-
рактеризує хід політичних процесів, та рівень розвитку економіки знань, що несе 
в собі можливості нагромадження та обміну новими знаннями як науково-
технічного, так і гуманітарного змісту та суттєво впливає на хід економічних проце-
сів. Саме характеристика цих двох найважливіших чинників значною мірою дає 
можливість прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки між політичними та соціаль-
но-економічними процесами на сучасному етапі.  

Привертає увагу те, що всі ці чинники знову ж таки дуже тісно пов’язані з люди-
ною, з тими інститутами, які нею створені. Отже, щоб знати, як поведуть себе в тій 
чи іншій ситуації суб’єкти політичних та соціально-економічних процесів, яка буде їх 
поведінка, їх стосунки, тобто, щоб розкрити причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
необхідно перш за все виміряти настрої громадян та їх оцінку ходу цих процесів. 
Це значною мірою дозволяють зробити соціологічні методи дослідження, які, у пе-
ршу чергу, застосовувалися авторами представленої роботи.  

У ході дослідження було виявлено багато проявів причинно-наслідкових зв’язків 
між політичними та соціально-економічними процесами, які, як і інші процеси, постій-
но розвиваючись у тісній взаємодії, отримують нові властивості та якості. Водночас, 
необхідно відзначити, що набуте не завжди відіграє важливу роль, нерідко воно но-
сить тимчасовий, перехідний характер, інколи впливає лише на невелику групу мало-
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значущих суб’єктів, які беруть участь у процесах суспільного розвитку. На думку ав-
торів, для сучасного українського суспільства, яке все ще перебуває у трансформа-
ційному періоді, найважливішими для аналізу є такі прояви причинно-наслідкових 
зв’язків між політичними та соціально-економічними процесами:  

– рівень підтримки громадянами демократії, оцінка політичної системи країни; 
– рівень стурбованості тим, як у країні вирішуються болючі соціально-

економічні та політичні проблеми;  
– рівень доступу різних груп населення до участі в суспільному житті країни; 
– рівень довіри населення до органів влади, інших соціальних інститутів; 
– рівень доступу громадян до інформації, у тому числі й тієї, що створена 

й знаходиться в органах влади; 
– рівень оцінки виборчої системи країни, довіри до депутатів; 
– ставлення громадян до партій, до системи багатопартійності; 
– стан розвитку органів влади та структур "третього сектора"; 
– рівень взаємодії між органами влади, інститутами громадянського суспіль-

ства та бізнесовими структурами;  
– поділ суспільства на певні групи, які суттєво відрізняються між собою за по-

літичними, соціально-економічними, а інколи й життєвими орієнтирами; 
– залежність соціально-економічних орієнтирів та поведінкових практик різних 

груп населення від їхньої ідейно-політичної орієнтації, партійної приналежності, 
політичної культури; 

– стан соціальної напруженості та рівень соціального протесту в суспільстві. 
Говорячи про взаємозалежність, причинно-наслідкові зв’язки між соціально-

економічними та політичними процесами, з одного боку, необхідно постійно 
пам’ятати про підкреслено об’єктивну її зумовленість. Як справедливо підкреслює 
американський учений Ф.Фукуяма: "Ні диктатори, ні парламенти не можуть відміни-
ти закони природи, як би їм цього не хотілося" [5, с. 126]. У цьому ж контексті зву-
чить мудре повчання досвідченого французького політика й дипломата кінця XVIII –
початку XIX ст. Ш.Телейрана: "Зі штиками можна зробити все, але на них не можна 
сидіти" [16, с. 322].  

Проте, з іншого боку, взаємодія політичних та соціально-економічних процесів 
все ж значною мірою залежить від волі та політичної дії їх суб’єктів.  

Історія світової економіки свідчить про неухильне підвищення ролі держави 
в регулюванні соціальних відносин. На початку XX ст. державні бюджети розвине-
них країн акумулювали 10–12% ВВП, з яких 5–6% витрачалося на соціальні транс-
фери. Наприкінці XX ст. державні бюджети досягали в різних країнах 30–50% ВВП, 
а в окремих випадках і більше. На соціальні трансфери йшло до половини бюджет-
них видатків [17, с. 108].  

Чи візьмемо, наприклад, питання стосовно того, наскільки ринку потрібна дер-
жава (і чи потрібна вона йому взагалі) і якою мірою держава заважає ринку вирішу-
вати все якнайкраще. 

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. минулого століття більшість дослідників та по-
літиків вважала, що перехід до ринку – це, перш за все, ліквідація державного 
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втручання в економіку, тотальне роздержавлення господарчої діяльності. Так, ві-
домий американський соціолог і геополітик І.Валлерстайн стверджував, що особ-
ливості розвитку сучасної світ-системи в період 2000–2025/30 рр. скоріше за все 
призведуть до значного зменшення здатності держав підтримувати внутрішній по-
рядок, зменшиться їх роль у світ-економіці, відбудеться зниження ефективності 
інститутів державності [7, с. 21]. Існували також думки, що зв’язок політики та еко-
номіки є слабким і має інерційний характер. 

Однак, як правомірно стверджують автори об’ємного, глибокого дослідження 
"Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку", підготовленого 
науковцями Інституту економіки і прогнозування НАН України під керівництвом 
академіка НАН України В.Гейця, вихідним елементом сучасної концепції держави 
є цілісний, системний характер держрегулювання. Інститути державного регулю-
вання не заміщують процеси ринкової самоорганізації, але й не виступають тільки 
надбудовою над ринковою стихією. Йдеться про формування певної цілісності 
з перенесенням центру державного впливу на інституціональну та управлінську 
діяльність на всіх рівнях народногосподарського комплексу. Посилення державного 
регулювання передбачає вироблення та впровадження відповідної законодавчої 
бази, загальноприйнятих правил, кодексу господарської поведінки суб’єктів ринку 
та самої держави, протидії корупції та організованій злочинності [7, с. 109–110]. 

Цю позицію підтримує й відомий американський економіст Джеймс Гелбрейт: 
"...уявлення про те, що участь держави суперечить нормальній життєдіяльності сучас-
ної ринкової економіки, не відповідає дійсності. В умовах кризи, коли необхідні активні 
дії, ініціатива завжди виходить від держави. Коли стверджують, що її роль повинна 
бути зведеною до мінімуму, то це ідеологічний постулат, який не має наукової бази... 
Головний принцип управління економікою: якщо справи йдуть погано, то необхідно 
міняти курс, а якщо добре, то прийняту лінію потрібно розвивати далі" [18]. 

Проведені соціологічні дослідження свідчать, що загал українського суспільства 
також підтримує ідею розумного поєднання державного управління й ринкових мето-
дів. Це, зокрема, підтверджує моніторинг Інституту соціології НАН України: упродовж 
2002–2006 рр. лише 5–7% опитаних вважали, що треба мінімізувати участь держави – 
все має регулювати ринок, тоді як половина респондентів (46–50%) виступала за 
поєднання державного управління і ринкових методів [19, с. 124]. 

Разом з тим необхідно підкреслити, що в Україні в розвитку політичних та соціаль-
но-економічних процесів, у результатах їх взаємодії існує ряд суттєвих недоліків. Про 
це, зокрема, свідчать наведені далі дані. Як відомо, впродовж 1901–1990 рр. ВВП Укра-
їни зріс у 14 разів, що перевищувало темпи приросту світового ВВП. Зокрема, у 1938–
1990 рр. була реалізована стратегія "випереджаючого розвитку". Однак упродовж 
1991–2000 рр. ці досягнення були значною мірою зруйновані. Так, обсяги ВВП на душу 
населення в країні скоротилися в 1,9 раза [20, с. 13]. Хоча впродовж останніх років 
і спостерігаються певні позитивні зміни, проте навіть на фоні інших країн СНД Україна 
виглядає не кращим чином. Так, у 2006 р. виробництво ВВП в країні було на 27% ниж-
чим від показників 1991 р. і перебувало, за оцінками Статкомітету СНД, на рівні при-
близно 1983 р. Це значно гірше середнього показника по співдружності, де в той час 
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виробництво ВВП на 2% перевищило рівень 1991 р., при цьому в Азербайджані й Вір-
менії було вироблено майже в 1,5 раза більше ВВП, ніж у 1991 р., у Білорусі, Казахстані 
й Узбекистані – майже в 1,4 раза, у Росії – на 2% [21, с. 9, 23].  

Незважаючи на те, що в країні з року в рік зростає кількість дуже багатих людей 
(за даними щорічного рейтингу "100 найбагатших людей Центральної і Східної Євро-
пи", який здійснює польський щотижневик "Впрост", якщо в 2005 р. в рейтингу було 
7 українських мультимільйонерів, то в 2006 р. – 15, а в 2007 р. – уже аж 24, статки 
найбагатшого з них, Р.Ахметова, оцінені в 18,7 млрд американських доларів, наступ-
ного за статками, І.Коломойського – у 8,9 млрд, В. Пінчука – у 7,5 млрд [22]), індекс 
реальної заробітної плати у 2006 р. становив 93% від рівня 1991 р. [21, с. 16]. 

Попри збереження досить високих темпів зростання мінімальної зарплати, вона 
все ще не сягає рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2005 р. 
мінімальна зарплата становила лише 73,3% від прожиткового мінімуму, у 2006 р. – 
підвищилася до 79,2%, що все ще не відповідає європейським стандартам. При 
цьому у 2006 р. дещо погіршилося співвідношення мінімальної та середньої зар-
плат. Якщо у 2004 р. мінімальна зарплата становила 40,2% середньої по країні, 
у 2005 р. – 41,2%, то в 2006 р. цей показник знизився до 38%. Це все ще переви-
щує мінімальну норму, встановлену хартією, але не відповідає стандартам, вста-
новленим рекомендаціями МОП, згідно з якими мінімальна зарплата має бути не 
нижчою 40–60% середньої зарплати [23, с.9]. Вищенаведене доводить, що зрос-
тання рівня соціальних гарантій залишається важливою умовою підвищення рівня 
життя значної частини населення України. Це завдання набуває особливої актуа-
льності після приєднання України в 2006 р. до Європейської соціальної хартії. До 
речі, за підрахунками фахівців газети "День", у середині 2007 р. в Україні мінімаль-
на зарплата була менша, ніж у Палестині дві тисячі років тому. Навіть якщо брати 
за зразок життєвий стандарт Римської імперії двотисячолітньої давності, то мініма-
льна місячна зарплата в нас мала б бути не нижче 1000 грн, тоді як в Україні вона 
з 1 липня 2007 р. становила 440 грн [24]. 

Про те, що в Україні існують значні проблеми у здійсненні політики реформу-
вання соціально-економічного становища, не лише говорять дані статистики, про 
це свідчать самі представники влади. Так, у Програмі діяльності Кабінету Мініст-
рів "Назустріч людям", що була ухвалена у 2005 р., записано: "Позитивна еконо-
мічна динаміка останніх років насамперед була наслідком дії зовнішніх факторів 
і тимчасових переваг на світових ринках, а не послідовної та осмисленої держав-
ної політики". Президент країни В.Ющенко 20 серпня 2007 р. на прес-конференції 
сказав: "Прикро, що ми живемо з виконавчою владою, яка не має плану дій, яка 
не має програми, яка не володіє реформаторським духом, яка не планує і не 
пропонує суспільству економічні реформи… З другої сторони, я хотів би у відпо-
віді використати ще одну тезу – мені прикро, що їдучи по українських дорогах, 
починаючи з політичної реклами, ти бачиш методи і способи політичної поведін-
ки, мета якої – не як запропонувати нації, громадянину своє бачення формування 
достатку, розквіту країни, а питання, як через авантюри, через політичну хитрість 
дискредитувати когось" [25]. 
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Владна політика у сфері економіки отримує низьку оцінку вітчизняних фахівців. 
У квітні 2007 р. журнал "Эксперт" прийшов до висновку, що "найбільша кореляція 
динаміки національної економіки історично спостерігається не з суспільно-політич-
ними подіями, а зі світовими цінами на чорні метали" [26].  

Про низький рівень ефективності влади в Україні заявляють і міжнародні дослід-
ники. У травні 2007 р. Всесвітній центр конкурентоспроможності Інституту розвитку 
менеджменту IMD-Lausanne (Лозанна, Швейцарія) опублікував результати щорічного 
звіту щодо конкурентоспроможності країн світу – IMD World Competitiveness Yearbook 
2007. Україна вперше за 19 років існування рейтингу ввійшла до нього й посіла 46-те 
місце серед 55 прорейтингованих країн. За показниками макроекономічної динаміки 
вона посіла 43-тє місце, за показниками ефективності влади – 48-ме. Низька ефектив-
ність влади та регуляторного середовища є, на думку експертів, головним чинником 
низького рівня конкурентоспроможності України [27, с. 2].  

Як свідчать матеріали соціологічних досліджень, низьку оцінку діяльності дер-
жавних органів у вирішенні соціальних та економічних проблем дає й український 
загал. Населення України постійно відчуває і матеріальний, і соціальний диском-
форт. Аналіз соціальних благ, недостатність яких знижує рівень соціального само-
почуття, показує, що сьогодні більшості людей (понад двом третинам населення 
країни) не вистачає благ, які відповідають цінностям середнього класу: стабільності 
в суспільстві і соціальних гарантій, що забезпечують почуття впевненості в "завт-
рашньому дні". Порівнюючи самооцінки рівня життя в Україні із самооцінками насе-
лення інших країн, можна побачити, до якої міри розходяться матеріальні запити 
й можливості їх реалізації в Україні. Оцінюючи свої прибутки, лише 1% українців 
відзначають, що "живуть на свій прибуток комфортно", тоді як, наприклад, у Данії 
таку відповідь дали 63%, в Ісландії – 56, у Швеції й Норвегії – по 53, у Великобри-
танії – 38, у Німеччині – 29, в Угорщині й Чехії – по 8, в Польщі – 5% [28].  

Хоча останнім часом зростає кількість тих, хто вважає, що в країні зменшується 
частка бідних (табл. 1.1.1), загальний песимізм щодо змін у соціально-еконо-
мічному житті поширюється на більшу частину населення. Так, за даними моніто-
рингу УІСД/ЦСМ, у липні 2007 р. майже половина респондентів (48%), відповідаючи 
на запитання: "Як Ви особисто оцінюєте зміни соціально-економічної ситуації 
в країні за останній час?", сказали, що суттєвих змін не відбулося, більш ніж трети-
на опитаних (36%) вважали, що ситуація погіршилася, і лише кожний дев’ятий 
(12%) вказав, що відчув зміни на краще [29, с. 122]. 

Доволі схожі на попередні й оцінки змін власного економічного становища: 
респонденти вважають, що останнім часом економічне становище їхніх родин 
змінилося таким чином: 

– змінилося на краще – 12%; 
– погіршилося – 29%; 
– суттєвих змін не відбулося – 57% [29, с. 123].  
Матеріали моніторингу УІСД/ЦСМ свідчать, що населення країни з року в рік 

низько оцінює ті переміни, які відбуваються в політичному та економічному житті 
країни (табл. 1.1.2). Як видно, певні надії викликали події "помаранчевої" революції 
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кінця 2004 р., проте в 2006 р. ситуація повернулася майже на ті ж самі позиції, які 
були до революції. Більше того, за половину (55%) перевалила кількість тих, хто 
вважав, що політична ситуація в країні впродовж року погіршилася (у травні 2005 р. 
таких було лише третина – 31%).  

Таблиця 1.1.1 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як Ви вважаєте, у даний час у нашій країні більше, стільки ж або менше 
людей, що живуть у бідності, ніж 10 років тому?", % 

Варіант відповіді 2002 р. 2003 р. 2005 р. 2006 р. 

Більше 84 73 53 57 
Стільки ж 9 16 29 25 
Менше 3 5 12 14 
Важко відповісти 4 6 6 4 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 1.1.2 
Динаміка оцінки населенням України економічної  

та політичної ситуації в країні впродовж останнього року, % 

Об’єкт  
оцінювання 

Погіршення Без змін Поліпшення 

05.2004 12.2005 12.2006 05.2004 12.2005 12.2006 05.2004 12.2005 12.2006 

Економічна 
ситуація в 
країні 33 56 57 36 27 29 27 15 12 

Політична 
ситуація в 
країні 31 47 55 48 29 29 12 20 14 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Отже, значна частина населення в ході опитувань постійно засвідчує розуміння 

того, що країна потребує перемін у політичному та економічному житті. Так, за да-
ними моніторингу УІСД/ЦСМ, у листопаді 2001 р. лише 27% респондентів відпові-
ли, що вони схвалюють сучасний економічний і політичний курс країни (у вересні 
2006 р. – 28%), у той же час 63% опитаних не погоджувалися з цим (у вересні 
2006 р. – 64%), причому 35% (у вересні 2006 р. – 34%) робили це в категоричній 
формі, а за даними травневого опитування 2000 р. лише 3% опитаних були пере-
конані в тому, що нашому суспільству не потрібні ніякі перетворення, тоді як 67% 
респондентів вважали, що наше суспільство повинне поступово поліпшуватися 
шляхом реформ, а 14% – виступали за те, щоб наше суспільство змінювалося ра-
дикальним шляхом революційних перетворень.  

Прикладом взаємозв’язку політичних і соціально-економічних процесів може бути 
вплив політичної кризи на економіку. Як вважає переважаюча більшість дослідників, 
політичні кризи, особливо революції, державні перевороти, путчі, негативно вплива-
ють на розвиток економіки. Характерним прикладом такого впливу можна назвати 
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наслідки жовтневої революції, яка відбулася в 1917 р. в Росії: втрати економіки країни 
від революції та зумовленої нею широкомасштабної політичної кризи були на поря-
док вищі, ніж від Першої світової війни. Лише через 20 років економіка тодішнього 
СРСР вийшла на рівень раніше досягнутих довоєнних показників Росії [30].  

Певний негативний вплив на економічний розвиток країни мали, в усякому разі 
на початковому їх етапі, революційні події, що сталися в Україні на рубежі 2004–
2005 рр. Загострення політичної ситуації, політична криза періоду "помаранчевої 
революції" боляче вдарила по економіці країни, негативно вплинула на макроеко-
номічну стабільність за всіма її напрямами. Значно прискорилась інфляція. За сі-
чень–вересень 2004 р. індекс споживчих цін становив 5,6%, а за IV квартал – 6,7%. 
Лише за грудень ціни на м’ясо, яйця, овочі, фрукти зросли на 20%, на нафтопроду-
кти – на 10%. Різко погіршилися податкова, бюджетна і розрахунково-платіжна 
дисципліна. У листопаді 2004 р. Держбюджет недоотримав 1148 млн грн. Напри-
кінці листопада середньоденні надходження зменшились у 2,3 раза. Серйозно 
ускладнилася ситуація в банківській системі. Лише за два тижні населення забрало 
з банків більш як 6 млрд грн вкладів (близько 10%). Скоротилися кредити банків на 
придбання нерухомості. Зросли ставки по нічних кредитах на міжбанку. Зросла 
доларизація економіки. У листопаді придбання валюти населенням у 4 рази пере-
вищило її продаж. Порушилася стабільність національної грошової одиниці. Курс 
долара в окремі дні й в окремих регіонах підскакував до 7 грн. Навіть за такий ко-
роткий період погіршилася динаміка розвитку економіки. Якщо впродовж січня–
вересня 2004 р. приріст ВВП становив 13,4%, то за IV квартал – менше 9%. Знизи-
лися темпи приросту виробництва практично в усіх галузях економіки. У промисло-
вості за січень–вересень приріст виробництва становив 14,4%, а за IV квартал – 
менше 8%. У 2005 р. порівняно з 2004 р. темпи приросту ВВП знизилися у 5 разів 
і становили всього 2,7 проти 12,1% у 2004 р. Знизилася також динаміка основних 
економічних показників. Промислове виробництво зросло всього на 3,1%, сільське 
господарство залишилося на рівні 2004 р. Найбільше знизилися темпи приросту 
внутрішніх інвестицій – з 28% у 2004 р. до 1,9% у 2005 р. (майже у 15 разів) [30].  

Аналізуючи взаємодію, взаємозв’язок політичних та соціально-економічних 
процесів, не можна забувати про глобалізацію, яка з кожним роком відіграє все 
більшу роль у суспільному житті. Глобалізація – поняття економічне, політичне 
й соціальне. Йдеться про всебічну планетарно зорієнтовану експансію, що здійс-
нюється окремими індивідами, колективами, державами та міждержавними 
об’єднаннями в таких сферах, як торгівля, фінанси, промисловість, комунікація, 
інформатика, наука, техніка, культура, релігія, злочинність тощо, і супроводжується 
конвергенцією (зближенням різних цивілізаційних систем, стиранням різниці між 
ними). У сучасній науковій лексиці термін "глобалізація" означає "постінтерна-
ціоналізація". Економічна глобалізація спричиняється до створення матеріальної 
основи для транснаціоналізації політичних систем, громадянських суспільств, гло-
бальної інтеграції соціального життя. 

Говорячи про глобалізацію, П.Штомпка підкреслює, що її можна визначати як 
низку процесів, що складають єдиний світ. Суспільства стають взаємозалежними 
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в усіх аспектах – політичному, економічному, культурному, і масштаб цих взає-
мозв’язків стає дійсно глобальним. Жодна країна не є самодостатнім островом. 
Людство більше не розглядається як "статистична сукупність", філософська чи 
ідеологічна категорія; воно набуває соціологічну сутність, перетворюється в соціа-
льну цілісність, яка охоплює всіх людей, що живуть на землі. Сьогодні можна гово-
рити про глобальну структуру політичних, економічних і культурних відносин, які 
пролягають за будь-які традиційні межі та зв’язують окремі суспільства в єдину 
систему. Про таке розуміння людства не могло бути й мови навіть у порівняно не-
далекому минулому. Більшість соціологів поділяють точку зору, відповідно якої 
соціологія можлива лише як соціологія світового співтовариства [4, с. 120].  

Раніше світова спільнота являла собою дуже строкату, різноманітну мозаїку, 
яка складалася з ізольованих соціальних одиниць, починаючи з орд, племен, 
царств, імперій і закінчуючи ще відносно донедавна найбільш широко поширеною 
формою – національною державою. Кожне з цих множинних чи одиничних політич-
них утворень мало незалежну, самодостатню економіку, яка сама себе підтриму-
вала, власну культуру, що зберігала свою унікальну ідентичність, не пересікалася 
і була непорівнянна з іншими. 

Нині світова спільнота являє собою зовсім іншу картину. У політичній сфері 
мають місце наднаціональні різномасштабні одиниці: політичні й військові блоки, 
імперські сфери впливу, коаліції правлячих груп, континентальні чи регіональні 
об’єднання, всесвітні міжнародні організації. З’явилися контури всесвітнього уряду, 
коли низка важливих функцій виконуються наднаціональними закладами, напри-
клад, Європейський парламент, Міжнародний трибунал чи Інтерпол. Процеси де-
мократизації в Латинській Америці, південній Європі й посткомуністичних країнах 
свідчать про те, що парламентська демократія стає воістину "універсальною, домі-
нуючою політичною формою на земній кулі" [4, с. 121]. 

В економічній сфері посилюється значення наднаціональної координації та ін-
теграції, регіональних і світових економічних угод. Спостерігається глобальний 
розподіл праці, збільшується роль багатонаціональних і транснаціональних кор-
порацій. Сьогодні на міжнародній арені діють понад 40 тис. таких корпорацій 
і 250 тис. їх філіалів, на них працює близько 150 млн чол., або кожний п’ятий пра-
цюючий на нашій планеті. Якщо в середині 1960-х рр. доля транснаціональних 
корпорацій становила 17%, то в 1995 р. – уже 30% [31, с. 4]. При цьому деякі з кор-
порацій мають прибутки, що перевищують прибутки середньої національної дер-
жави. Із зникненням планово-командної економіки ринок стає "універсальним", 
єдиним економічним механізмом, що охоплює весь світ. Фінансовий ринок миттєво 
реагує на події в окремих, навіть найбільш географічно віддалених країнах. 

У культурі також домінують тенденції до одноманітності. Засоби масової інфо-
рмації, зокрема телебачення, перетворюють нашу планету у "велике село": міль-
йони людей стають свідками подій, що відбуваються в різних місцях, долучаються 
до одного й того ж культурного досвіду, що сприяє уніфікації їхніх смаків, сприй-
нять, переваг. Одні й ті ж споживчі товари поширюються скрізь – прикладом є фе-
номен "кока-колізації". Міграції, тимчасова робота за кордоном, туризм забезпечу-
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ють безпосереднє знайомство зі способом життя, звичаями, нормами поведінки 
в інших країнах. Комп’ютерні технології сприяють розвитку, поглибленню й іншого 
напряму уніфікації: одні й ті ж програми, що використовуються у всьому світі, ста-
ють єдиним зразком організації й опрацювання даних та інформації. Місцеві куль-
турні традиції розмиваються, і масова споживча культура західного зразка стає 
універсальною, поширюючись по всіх країнах і континентах. 

У глобальному світі історія, політичні, соціально-економічні процеси протікають 
по-іншому: у них формуються нові рушійні сили, нові механізми й нові напрями. 
І цього не можна ігнорувати. Адже ясно видно вигоди глобалізації: швидше еконо-
мічне зростання, вищий рівень життя, прискорене запровадження та поширення 
технічних нововведень і навиків управління, нові економічні можливості як для 
окремих осіб, так і для країн. 

Разом з тим, жодною мірою не можна сподіватися лише на те, що ці переміни са-
мі собою принесуть позитивні результати в соціально-економічному житті всіх країн 
світу. Як показує практика, можна покладатися на допомогу багатих сусідів, але зде-
більшого потрібно самим вирішувати свої проблеми. Так, на зустрічі в Гленіглі 
в 2005 р. провідні індустріальні держави взяли на себе зобов’язання подвоїти допо-
могу країнам Африки до 2010 р., проте, за даними ООН, загальний обсяг офіційної 
допомоги в період між 2005 і 2006 рр. в реальному виразі скоротився на 5,1%. Лише 
п’ять країн-донорів виконали чи перевиконали поставлене ООН завдання щодо виді-
лення 0,7% від ВНП для надання гуманітарної допомоги [32]. 

Говорячи про вплив глобалізації на хід політичних та соціально-економічних 
процесів в Україні, необхідно відзначити, що, як засвідчують дані моніторингу ІС 
НАНУ, значна частина населення країни слабо обізнана з проблемами глобалізації. 
Так, у 2006 р. більше половини респондентів обрали відповідь "нічого не чув про 
глобалізацію" [33, с. 111]. У травні 2007 р. так відповіло 36% опитаних, ще 24% 
сказали, що їм важко відповісти на це запитання, і лише 21% респондентів відпові-
ли, що вони чули про глобалізацію, 15% – що дещо обізнані з нею, а 4% – що доб-
ре обізнані з нею [34, с. 493]; 21% опитаних ставляться до глобалізації швидше 
позитивно, а 18% – швидше негативно. Майже половина респондентів (49%) вва-
жає, що глобалізація впливає на розвиток українського суспільства в цілому, 23% 
переконані стосовно її впливу на їх особисте життя [33, с. 111, 113]. Третина опи-
таних у 2007 р. (33%) прийшла до висновку, що посилення соціально-економічного 
впливу глобалізації на нашу країну буде більш вигідним для них і їх родин, а п’ята 
частина респондентів (20%) вважає, що це буде менш вигідним для них. Така оцін-
ка значною мірою визначається тим, що переважна частина населення (80%) пере-
конана, що економіка України скоріше чи зовсім не готова до входження в глобаль-
ну (всесвітню) економіку [34, с. 493, 494, 497].  

На завершення необхідно підкреслити, що процес суспільного розвитку являє 
собою складне переплетіння низки взаємозалежних процесів, які пов’язані з полі-
тикою, економікою, культурою, правом, мораллю тощо. Кожний з цих процесів посі-
дає важливе місце в суспільному розвиткові. Усвідомлюючи вагу, важливість кож-
ного з них, автори все ж таки вважають, що базовими є соціально-економічні 
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та політичні процеси. Вивчити взаємовплив цих процесів, побачити чинники, що 
суттєво впливають на їх хід, відслідкувати прояви в суспільному житті дозволяє 
міждисциплінарний підхід до дослідження.  

Водночас важливим інструментом є соціологічні методи дослідження, зокрема 
масове опитування громадської думки. Автори категорично не згодні з висновками 
деяких політиків, засобів масової інформації України, які останнім часом намага-
ються переконати громадськість у тому, що сам інститут "дослідження суспільної 
думки" далекий від нашого суспільства, і його існування в політичній площині як 
таке завдає лише шкоди" [35, с. 64]. Більше того, ми стоїмо на позиціях П.Штомпки, 
що підкреслює особливу роль соціології: "Траєкторія руху планет не змінюється 
залежно від прогресу астрономії, але рівень соціологічного знання суттєво впливає 
на напрям соціальних перетворень" [4, с. 9]. 

Вивчення настроїв громадськості щодо взаємодії політичних та соціально-
економічних процесів, місця і ролі політичних інститутів у ринкових перетвореннях 
дає можливість не лише краще побачити трансформаційні процеси в українському 
суспільстві, але й позитивно впливати на їх хід.  

1.2. Громадянське суспільство та економіка знань – 

важливі чинники суспільного розвитку 

На нашу думку, у нинішній ситуації дієвий, продуктивний розвиток політичних та 
економічних процесів можливий лише за умов становлення громадянського суспі-
льства та формування економіки знань. Адже сучасний світ – це світ епохи Пост-
модерну, у комплексі ідей якого є ідеї соціального прогресу, зумовленого прогре-
сом наукового розуму й політичного активізму, покликаного зупинити деградацію, 
побудувати суспільство на більш розумних і природних джерелах [7, с. 13]. 

Відстоюючи такий підхід, спочатку хочемо визначитися з поняттям "громадянське 
суспільство". Це зумовлено тим, що, хоча проблеми громадянського суспільства вже 
давно стали об’єктом наукових пошуків – корені поняття й самої ідеї громадянського 
суспільства сягають Давньої Греції та Риму – хоча ця тема дуже часто обговорюється 
сучасними як зарубіжними, так і вітчизняними політичними діячами, журналістами, 
науковцями, проте вони так і не дійшли до спільної точки зору. Дискусії з цього при-
воду приводять інколи й до досить радикальних висновків. Так, наприклад, німецький 
політолог Дірк Ван ден Боом стверджує, що поняття "громадянське суспільство" ніко-
ли не було науковим терміном (terminus technicus), який міг би слугувати загальноо-
бов’язковим теоретичним обґрунтуванням або визначенням сучасних суспільних 
форм чи загальних уявлень щодо цілей. Він підкреслює, що в результаті різних інтер-
претацій поняття "громадянське суспільство" стало "амебоподібним", розпливчастим, 
важковловлюваним і м’яким зі всіх боків; воно має надзвичайну пристосовуваність, 
і його легко застосувати майже до всього [36, с. 27]. 

Відтак важливим є зауваження академіка НАН України В.Литвина: "Перш ніж 
"будувати" громадянське суспільство, слід визначитися з тим, чим воно є, що від 
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нього очікувати і які позитиви та негативи може принести та чи інша модель грома-
дянського суспільства" [37]. 

Розглядаючи громадянське суспільство як важливий чинник політичних та соціа-
льно-економічних процесів, ми виходимо з того, що воно не є лише інституційним 
феноменом поряд з такими суспільними інститутами, як держава, партія, громадська 
організація. На нашу думку, поняття "громадянське суспільство" дає характеристику 
якісного стану суспільства в цілому з точки зору його самоорганізації, ступеня розвит-
ку демократії, реалізації прав і свобод людини як громадянина, виконання його чле-
нами своїх політичних, громадянських обов’язків, усвідомлення ними себе як носіїв 
суверенітету, джерела влади, як свідомих суб’єктів політичної діяльності, людей, 
відповідальних за наслідки своїх дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти 
в цілому. У громадянському суспільстві визначальним чинником трансформаційних 
процесів є людський фактор. Адже громадянське суспільство – це, у першу чергу, 
суспільство громадян з високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культу-
рних і моральних якостей і можливостей. За таких суспільних відносин рівноправні 
громадяни головним чином шляхом взаємодії "третього сектора", незалежних гро-
мадських об’єднань та правової держави сприяють суспільному розвиткові заради 
спільного блага. Сфера приватного життя є закритою для будь-якого політичного, 
владного втручання, за винятком лише тих випадків, коли це викликано необхідністю 
захисту прав членів сім’ї від злочинних дій, насильства з боку інших. Однією з найва-
жливіших складових, "цеглинок" громадянського суспільства є ринкові відносини. 

У громадянському суспільстві влада похідна від громадян як його вихідних 
елементів. Самі громадяни творять такий тип держави, який вони хотіли б мати. 
Громадянське суспільство є як твореним волею самих громадян, так і державно 
організованим. При цьому не громадяни служать державі, а вона стоїть на службі 
в них. Детальніше з нашими підходами до визначення поняття "громадянське сус-
пільство" можна ознайомитися в науковому журналі "Український соціум" [38].  

Хочемо підкреслити, що, аналізуючи наші підходи до розбудови громадянсько-
го суспільства, дехто може зробити висновок про їхню схожість з ідеями, закладе-
ними в праці лідера Лівійської Джамахірії М.Каддафі "Зелена книга" [39]. Так, об-
ґрунтовуючи необхідність розбудови суспільства, у якому б значно зросла роль 
людини-громадянина, ми дещо перегукуємося з ними, але на противагу ідеям 
і практиці М.Кадафі (не відкидаючи повністю деякі розумні пропозиції) вважаємо, 
що зростання народного самоконтролю не потребує, наприклад, знищення віками 
виробленої системи парламентаризму й заміни її на систему народних конгресів 
і народних комітетів, заміни ринкових відносин на соціалізм тощо.  

Виходячи з нашого бачення громадянського суспільства, констатуємо, що в Укра-
їні таке суспільство знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що дає право 
деяким фахівцям відносити її до так званої "сірої зони" – країн, де панує застійна 
фаза недорозвинутих демократій [40, с. 39]. Водночас у кінці 2004 – на початку 
2005 р. в країні сталися події, які продемонстрували значний потенціал українців на 
шляху до творення громадянського суспільства. Це – "помаранчева революція". 
На жаль, певна незавершеність цієї революції, слабка та непослідовна політика нових 



Розділ 1. Політика й економіка: взаємозв’язок та вплив на суспільний розвиток 

25 

владних структур щодо вирішення болючих соціально-економічних, політичних про-
блем у суспільстві призвели до певної переоцінки населенням своїх здобутків, і з 
кінця 2005 р. за багатьма показниками українське громадянське суспільство почало 
втрачати енергію демократичного поступу.  

До такого висновку автори прийшли в результаті аналізу аналітичних дослі-
джень науковців, виступів політиків, журналістських досліджень, статистичних ма-
теріалів. Це підтверджують і матеріали соціологічних досліджень, зокрема отрима-
них внаслідок соціальних моніторингів українського суспільства, які проводять Ін-
ститут соціології НАН України та Український інститут соціальних досліджень 
ім. Олександра Яременка спільно з Центром "Соціальний моніторинг". 

Далі на деяких конкретних прикладах автори спробують підтвердити свої ви-
сновки, а зараз, у першу чергу на базі субкатегорійного аналізу ходу політичних, 
соціально-економічних процесів, їх взаємозв’язку, досліджень громадської думки 
виділимо такі проблемні питання в розвитку громадянського суспільства в Україні:  

– високий рівень стурбованості тим, що в країні не вирішуються болючі со-
ціально-економічні та політичні проблеми, низька оцінка населенням як свого ма-
теріального становища, так і економічного становища країни в цілому; 

– низький, хоча й не набагато нижчий, ніж в інших країнах західної демократії, рі-
вень довіри населення до всіх органів влади (за винятком першої половини 2005 р.); 

– низька оцінка виборчої системи країни, недовіра до депутатів, які, на думку 
виборців, не захищають інтересів народу, а здебільшого працюють на себе;  

– значний рівень песимізму українців щодо майбутнього країни; 
– пасивна громадянська позиція населення України, усвідомлення громадяна-

ми неспроможності свого впливу на владу; 
– низька оцінка діяльності політичних партій у цілому й негативне ставлення до 

існування багатопартійної системи зокрема; 
– досить висока оцінка необхідності брати участь у діяльності громадських 

об’єднань, у здійсненні ними контролю за державними органами та низький рівень 
реальної участі громадян у їх діяльності. 

Стосовно економіки знань, то необхідно підкреслити, що активізація перетво-
рення знання в безпосередньо продуктивну силу розвитку економіки й суспільст-
ва зумовила, особливо з другої половини XX ст., розширення як досліджень у цій 
сфері, так і практичних кроків. Відбулося формування не тільки порівняно цілісної 
системи поглядів, що отримала назву "економіка знань", але й індикаторів і кри-
теріїв її оцінки. 

Загальновизнаною стала думка про те, що сьогодні лише через знання можна 
створити й розвивати конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати су-
часний рівень життя населення. Передові суспільства по-новому почали творити 
свої багатства. У 20-ти розвинених країнах, де працює 95% учених світу, прибуток 
на душу населення щорічно збільшується на 200 дол., а в країнах, де науковців 
бракує – лише на 10 дол. [39]. Понад 50% ВНП країн Організації економічного спів-
робітництва й розвитку нині створюється в галузях, що ефективно використовують 
знання, як освіта і комунікації [42].  
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Як багатовимірна категорія, економіка знань перш за все пов’язана з розвитком 
інформаційно-комунікативних технологій, що охопили більшість сфер людської 
діяльності, з включенням значної кількості людей у процес діяльності з формуван-
ням і використанням нових знань, на відміну від домінуючого раніше буденного 
знання, з масовим використанням можливостей культурного та духовного збага-
чення глобалізованого світу, що несе в собі можливості нагромадження та обміну 
новими знаннями як науково-технічного, так і гуманітарного змісту. При цьому, як 
підкреслюють автори дослідження "Стратегічні виклики XXI століття суспільству та 
економіці України", підготовленого за редакцією академіків НАН України В.Гейця 
і В.Семиноженка та члена-кореспондента НАН України Б.Кваснюка, модернізацій-
ним проектом у сенсі змісту розвитку як економіки, так і суспільства в цілому має 
бути інновативно-інноваційний шлях. Такий шлях, на відміну від просто інновацій-
ного, пов’язується, перш за все, з фундаментальними надбаннями, створеними 
в науково-технічному середовищі кожної країни (до речі, майже 90% усіх вчених, які 
коли-будь існували на планеті, живуть у наші дні! [28]). Тільки так можна забезпе-
чити вихід на новий рівень конкурентоспроможності, а суспільство функціонувати-
ме за цивілізаційними нормами і правилами, тобто буде сучасним [7, c. 33–34]. 

В Україні ж розвиток соціально-економічних, політичних процесів головним чином 
проходить без тісного контакту з економікою знань. Так, глобальний індекс економіки 
знань у країні відносно світового лідера у цій сфері США становить всього 6,1%, тоді 
як навіть у деяких країнах з перехідною економікою він набагато вищий: у Словаччині – 
21,4%, у Росії – 16,4, в Естонії – 16,0, у Білорусі – 6,5% [7, с. 51]. 

Як свідчать матеріали соціологічних досліджень, зокрема моніторингів україн-
ського суспільства, які проводять Інститут соціології НАН України та УІСД/ЦСМ, 
у країні, по суті, відбувається віддалення від економіки і суспільства знань. Так, 
зокрема, базуючись на даних проведеного УІСД спільно з ІЕП НАН України опиту-
вання "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.", можна 
констатувати, що більше половини респондентів взагалі не використовують новації 
ні у своїй професійній діяльності, ні поза роботою (табл. 1.2.1). 

На завершення хочемо підкреслити, що, як правомірно стверджують автори 
дослідження "Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України", 
беззаперечним є висновок про те, що рух громадянського суспільства й економіки 
знань, який супроводжується демократизацією суспільного життя, в умовах глоба-
лізованого світу може привести до успіху, якщо: 

по-перше, є результати розвитку демократичних процесів на тлі поєднання те-
хнологічних і культурних надбань; 

по-друге, демократизація розвитку відповідає інтересам більшості громадян; 
по-третє, вона ґрунтується на історичному досвіді, тобто здійснюється поєд-

нання індивідуалізованих і національних цінностей в результаті їх постійної іден-
тифікації; 

по-четверте, створюються національні інноваційні системи, що відповідають 
запитам сучасності та поєднуються структури суспільного й державного характеру 
[7, с. 64]. 
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Таблиця 1.2.1 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як часто Ви, виконуючи яку-небудь роботу, використовуєте якісь нові 
підходи, "раціоналізаторські знахідки", нове обладнання або новітні  

матеріали, новинки інформаційних технологій?", % 

Вид роботи 
Використовую 

постійно 

Використовую 
більш ніж  
у половині 
випадків 

Використовую 
менш ніж  

у половині 
випадків 

Не викорис-
товую 

Поза роботою, вдома, ведучи 
домашнє господарство, займа-
ючись улюбленою справою 12 18 19 51 
У своїй професійній діяльності 
на основному робочому місці 12 16 16 56 
Виконуючи додаткову роботу, 
під заробляючи (додаткова 
зайнятість), в індивідуальній 
трудовій діяльності 9 13 13 65 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ: вересень 2006 р. 

 
До цього, нашу думку, необхідно додати ще таку обов’язкову умову: централь-

ною фігурою громадянського суспільства та економіки знань, навколо якої все обе-
ртається, їх опорою має бути громадянин, який є особистістю суверенною, вільною, 
самостійною і відповідальною. Людина, яка не володіє громадянською самосвідо-
містю, не здатна стати повноцінним членом громадянського суспільства. "Грома-
дянськість" індивіда має визначатися: 

– участю особистості у вирішенні суспільних справ; 
– усвідомленням особистістю своєї відповідальності за організацію життя в країні; 
– намаганням людей зробити внесок в організацію життя країни, регіону, на-

селеного пункту.  
Ще однією вирішальною умовою дієвого розвитку громадянського суспільства 

та економіки знань є ринкові відносини. Їх формування супроводжується появою та 
розвитком різноманітних форм власності та перевагою приватного капіталу. У роз-
виненому суспільстві діє розгалужена ринкова інфраструктура, що підлягає регу-
люванню. Зазначені чинники зумовлюють ділову активність, заповзятливість лю-
дей, створюють передумови плідної роботи. Кожний є власником і володіє необхід-
ними матеріальними засобами та благами для забезпечення свого нормального 
існування, має повну економічну свободу і може діяти автономно. Сила чи слаб-
кість громадянського суспільства та економіки знань у будь-якій країні значною 
мірою є похідною характеристикою від рівня добробуту громадян цієї країни: що 
вищий рівень життя країни, то активніше її громадяни беруть участь у громадсько-
му житті, формують цінності та відносини громадянського суспільства.  

Розвиток громадянського суспільства й економіки знань неможливий без політи-
ко-правової культури соціуму. Сутність громадянського суспільства полягає в забез-
печенні законних прав людини. Громадянське суспільство – це суспільство вільних 
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індивідів і рівних можливостей. Особа має гарантію вільного вибору тих чи інших 
форм економічного та політичного буття, ідеології, світогляду, можливість вільно 
висловлювати й відстоювати свої погляди та інтереси. Становлення громадянського 
суспільства є невпинним процесом удосконалення громадянина, суспільства, влади, 
політики, права, який охоплює всі без винятку сфери життєдіяльності.  

У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує всім своїм громадянам 
вільну участь у державних і громадських справах. Незважаючи на те, що в грома-
дянському суспільстві "суспільний інтерес" не є тотожним "державному інтересу", 
держава і громадянин за наявності закону й рівності всіх перед ним повинні мати 
один головний інтерес і реалізовувати його. У такій державі виключається дискри-
мінація за національними, етнічними, політичними, релігійними, статево-віковими 
ознаками, забезпечується надійний законодавчий захист особистості й гідності 
громадянина.  

Важливою умовою розвитку громадянського суспільства та економіки знань є 
проблема забезпечення прямого, тобто індивідуального цільового доступу грома-
дян до інформації, у тому числі й тієї, що створена й знаходиться в органах публіч-
ної влади. Громадяни повинні мати вільний доступ до інформації та самі обирати 
потрібне, а не чекати масової інформації від відповідних засобів. Можливості ме-
режевих технологій Інтернету поки що доступні лише незначній частині соціуму, 
однак їх роль з кожним роком зростає: так, наприклад, у країнах СНД у 2002 р. та-
ких користувачів було лише 3%, а в 2005 р. – уже 12%. Водночас щільність їх роз-
поділу вкрай нерівномірна: за даними ООН, у 2005 р. в розвинених країнах Інтер-
нетом користувалися 53% населення, тоді як у країнах з перехідною економікою 
Південно-Східної Європи – лише 19% [43, с. 32]. В Україні в цьому ж році на 1000 
жителів припадало 97 користувачів мережі Інтернет, тоді як, наприклад, в Ісландії – 
869, у Нідерландах – 739, у Швеції – 764, у Норвегії – 735, у Білорусії – 347, у Росії – 
152 [44, с. 173–174].  

Хочемо також підкреслити, що досліджувати взаємозв’язок політичних і соціа-
льно-економічних процесів на базі становлення громадянського суспільства та 
економіки знань необхідно, зважаючи на теоретичні підходи до вивчення так звано-
го "відкритого суспільства" з використанням принципів соціальної інженерії і со-
ціальних технологій, які, зокрема, сповідував відомий австрійсько-британський 
філософ і соціолог К.Поппер: "...відкрите суспільство в моєму розумінні являє со-
бою суспільство, у якому люди (значною мірою) навчилися критично ставитися до 
табу й базувати свої рішення на спільному обговоренні та можливостях власного 
інтелекту... Хоча історія не має смислу, ми можемо надати їй смисл... Соціальна 
інженерія повинна повідомляти нам, які кроки необхідно здійснювати, щоб, напри-
клад, уникнути економічного спаду чи, навпаки, викликати його, або для того, щоб 
розподілити суспільне багатство більш-менш рівномірно" [2]. 

 З іншого боку, досліджуючи політичні та соціально-економічні процеси, не мо-
жна не враховувати концептуальні підходи тих вчених (від Гегеля до Фукуями), які 
підкреслюють, що людина як суспільна істота більше всього бажає, щоб її визнава-
ли інші [5, с. 232].  
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Отже, необхідно підкреслити, що хід та взаємовплив таких важливих соціаль-
них явищ, як політичні й соціально-економічні процеси, зумовлені багатьма чинни-
ками, що характеризують поведінку та відносини в суспільстві. Якщо їх узагальни-
ти, то можна виділити з них два головні: громадянське суспільство та економіку 
знань. Перший більшою мірою характеризує політичні настрої, поведінку та відно-
сини в суспільстві, які мають формувати суспільно активного, відповідального гро-
мадянина та правову, соціальну, максимально відкриту для суспільного контролю 
державу, а другий – відбиває здатність суспільства до економічних перетворень 
в умовах становлення й розвитку ринкових відносин, його готовність до інтеграції 
у світову спільноту.  

1.3. Органи влади та "третій сектор"  

у політичній системі суспільства 

Розвиток соціально-економічних та політичних процесів значною мірою зале-
жить від стану інституційної підсистеми суспільства, зокрема органів державної 
влади (законодавчих, виконавчих, судових) та структур "третього сектора" (полі-
тичних партій, громадських об’єднань). 

Стійкі кризові явища в політичній, економічній та соціальній сферах упродовж 
останнього десятиліття XX та початку XXI ст. дають підстави для висновку, що 
процес формування правового й соціального характеру державності в Україні, пе-
рехід до демократичних форм політичної організації суспільства не був ефектив-
ним. Адже, як стверджує К. Попер: "...демократія – це контроль за привілеями пра-
влячих верств з боку тих, ким керують" [2]. В Україні ж, на жаль, прагнення передо-
вої громадськості до запровадження в практику суспільного життя нової системи 
гуманістичних відносин у трикутнику "суспільство–держава–особа" нерідко всупе-
реч проголошеним принципам і вимогам права, а також сподіванням громадян за-
лишилися на рівні намірів. За дієвого контролю з боку громадськості, звичайно, не 
сталося б того, що при мізерних середніх зарплатах громадян країни її прем’єр-
міністр з урахуванням різних надбавок отримує 24 тис. грн в місяць [45], середньомі-
сячний прибуток народного депутата становить 23–24 тис. грн. З урахуванням про-
житкового мінімуму для середньостатистичного працюючого українця на ці кошти 
змогли б прожити до тридцяти виборців [46]. Не може, звичайно, не турбувати той 
факт, що без суттєвого поліпшення ефективності роботи багаточисельного бюро-
кратичного державного апарату витрати на нього з кожним роком збільшуються: 
якщо у 1992 р. на ці цілі у зведеному бюджеті України було виділено 1,3% від його 
загального обсягу, то вже через 10 років, у 2002 – 3,8%, і тенденція щодо розбу-
хання управлінського апарату зберігається й надалі [47]. 

Перехід від адміністративно-командної економіки та тоталітарного політичного 
режиму до ринкової економіки і демократичної державності поставив вимогу докорін-
ного переосмислення принципів взаємовідносин між державною владою, її інститу-
тами і громадянами, громадськими структурами громадянського суспільства, "третім 
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сектором". Повинен мінятися характер впливу держави на суспільні процеси. Держа-
вне управління має ставати дедалі відкритішим процесом, залучаючи до прийняття 
й реалізації рішень широкі верстви населення. Громадяни та їхні об’єднання повинні 
бути активними учасниками державного управління, посилюючи тим самим його де-
мократичний потенціал. Сильне суспільство – сильна держава. В Україні ж поки що ці 
інститути не відзначаються високими якісними характеристиками. 

Виходячи з детального аналізу інституційних структур політичних та соціально-
економічних процесів, що відбуваються в Україні, автори виділяють декілька груп взає-
мопов’язаних чинників об’єктивного й суб’єктивного характеру, що прямо або опосеред-
ковано впливають на рівень ефективності суспільного поступу в обраному напрямі. 

До об’єктивних чинників відносять особливості еволюційного процесу українсько-
го суспільства та формування основ громадянського суспільства, механізму соціаль-
ної правової держави та її функцій. До суб’єктивних чинників належать: людський 
фактор, рівень політико-правової свідомості та правової культури суспільства. Сюди 
можна, наприклад, віднести протистояння між главою держави, виконавчою та зако-
нодавчою владами, які постійно виникають в реаліях української політики.  

Водночас не менш важливою є група науково-прогностичних чинників, що 
пов’язані з відсутністю чіткої програми розвитку: українське суспільство продовжує 
перебувати в стані інтенсивного пошуку пізнавальних орієнтирів, недостатнього 
усвідомлення необхідності розроблення програми розвитку з метою реалізації за-
вдань, визначених Конституцією. 

Визначити місце й роль органів державної влади та структур "третього сектора" 
в соціальних, економічних та політичних процесах сучасної України допомагають 
матеріали соціологічних досліджень. На жаль, вони поки що не демонструють обна-
дійливих перспектив: три чверті населення (74%) вважає, що висловлювання "Украї-
на є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою" не 
відповідає дійсності, при цьому третина опитаних (35%) переконана, що це конститу-
ційне твердження зовсім не відповідає дійсності. Якщо на Заході країни в першому 
переконані 58% респондентів, у м. Києві – 65%, то на Сході – аж 83%1.  

Що стосується оцінок політичної системи країни в цілому, стану розвитку демок-
ратії в суспільстві, то, за даними моніторингу УІСД/ЦСМ, у грудні 1999 р. 64% насе-
лення країни оцінювали систему управління, що існувала в країні, як "погану" і лише 
7% вважали, що вона "добра". До речі, політичну систему, що існувала за комуністи-
чного режиму, як "погану" оцінювали 39% опитаних, а як "добру" – 29%. У травні 
2004 р. знову лише 8% опитаних сприймали Україну як цілком демократичну держа-
ву, 54% вважали, що Україна є ще не цілком демократичною, але рухається в напря-
мі до демократії, а чверть населення (25%) оцінювали Україну як державу, яка не є 
демократичною і не рухається в напрямі до демократії. Постійно впродовж 2004–
2006 рр. кожний п’ятий громадянин вважав, що стан демократії в країні погіршується. 
Водночас, за даними соціологічного дослідження Eurobarometer, у країнах, які вхо-
дять до Європейського Союзу, постійно понад половину респондентів задоволені 
тим, як розвивається в них демократія. Зокрема навесні 2006 р. так вважали 56% 
                                                                 
1 Моніторинг УІСД/ЦСМ: липень 2007 р. 
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опитаних, а в таких країнах, як Данія, Люксембург, Фінляндія – відповідно 93, 83 та 
78% респондентів. Цей показник нижчий у колишніх соціалістичних країнах Європи, 
але все ж вищий, ніж в Україні: в Польщі він становив 39%, у Румунії – 27, у Болгарії 
та Угорщині – по 22%. Вищий він і в країнах Прибалтики: в Естонії – 42%, у Латвії – 
41, у Литві – 23% [48, с. 36]. 

Оцінюючи різні типи політичних систем, які, на думку опитаних, підходять Укра-
їні, перевага вони все ж віддавали демократичній політичній системі (наприкінці 
1999 р. 64% респондентів відповіли, що вона дуже добра чи скоріше добра). Рес-
понденти вважали, що, можливо, при демократичній системі й існують проблеми, 
але вона все ж таки краща, ніж будь-яка інша форма правління, 43% опитаних сто-
яли на тому, що при демократичних системах мало діла та дуже багато балакани-
ни, 38% – що демократичні системи не дуже гарні для підтримки порядку, 28% – що 
при демократичних системах економіка розвивається погано2. Демократії віддава-
ли перевагу й далі: у грудні 2006 р. демократію як найбільш бажаний тип держав-
ного устрою для України сприймали 83% опитаних, при цьому на Заході країни 
таких було 90%, на Сході – 80%, а на Півночі – 75%3. 

З іншого боку, не може не тривожити той факт, що, як свідчить моніторинг 
УІСД/ЦСМ, у країні з року в рік зростає кількість тих, хто добре ставиться до полі-
тичної системи, де керує сильний лідер, якого не обмежує ні парламент, ні вибори: 
у жовтні 1996 р. таких було 39%, у грудні 1999 р. – 48, а в грудні 2006 р. – 63%. При 
цьому не існує великої відмінності в настроях респондентів за статтю, віком, осві-
тою та місцем проживання: цю ідею підтримують 62% чоловіків та 64% жінок, 63% 
тих, кому до 35 років, та 62% тих, кому за 50 років, 62% жителів обласних центрів 
та 63% селян. У 1996 р. 9%, у 1999 р. – 11, а в 2006 р. – 18% опитаних взагалі від-
давали перевагу правлінню військових. У 2006 р. найбільше таких респондентів 
було в Північному та Південному регіонах країни, де це підтримували відповідно 24 
та 23% опитаних. У лютому 2003 р. 51% респондентів погодилися з твердженням, 
що одна сильна особистість, наділена владою, за сучасних умов здатна вивести 
країну з кризи та зробити для її розвитку більше, ніж усі політичні інституції разом 
узяті4; у травні 2004 р. 60% опитаних висловили думку, що кілька сильних керівни-
ків можуть зробити для України більше, ніж усі закони і дискусії, 23% вважали, що 
за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний5. 

Одним із найважливіших показників демократичності держави, стану розвитку 
громадянського суспільства є ставлення населення до інститутів влади. Цей показ-
ник є важливим тому, що він засвідчує ефективність демократичних механізмів 
добору еліт та виборних інститутів влади. Аналізуючи результати моніторингів ІС 
НАНУ та УІСД/ЦСМ, можна відзначити стабільно й критично низький рівень довіри 
громадян України до політично-адміністративної сфери держави – владних інститу-
тів, політичних партій, органів правопорядку, профспілок (табл. 1.3.1). 

                                                                 
2 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 1999 р.  
3 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2006 р.  
4 Моніторинг УІСД/ЦСМ: лютий 2003 р.  
5 Моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 2004 р. 
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Таблиця 1.3.1 
Динаміка довіри до органів влади та інших соціальних інститутів України, % 
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Президенту України 31 32 19 19 20 60 37 38 34 34 
Кабінету Міністрів України 27 24 19 25 35 49 31 35 32 31 
Прем’єр-міністру України 46 29 21 32 40 58 34 49 44 42 
Верховній Раді України 18 18 18 19 42 39 28 29 25 23 
Голові Верховної Ради 
України 19 20 17 20 57 55 34 36 27 28 
Обласній раді 24 – 24 32 39 32 31 32 26 30 
Голові державної адміні-
страції області 30 – 25 37 39 35 30 34 27 28 
Районній раді 24 – 29 34 40 35 35 35 29 33 
Голові державної адміні-
страції району 22 – 26 32 38 37 32 33 27 31 
Міській (селищній, сіль-
ській) раді 29 – 34 39 45 41 40 45 39 38 
Міському (селищному, 
сільському) голові 33 – 37 43 48 43 40 50 39 41 
Збройним Силам України 61 53 58 59 66 60 57 57 52 51 

ЗМІ 
газетам 52 57 54 57 46 57 56 56 56 46 
радіомовленню 53 59 56 55 49 58 58 58 59 50 
телебаченню 58 65 59 59 50 63 64 64 65 58 

Політичним партіям 11 16 15 18 23 29 25 26 21 22 
Профспілкам 22 20 22 28 26 29 34 30 36 32 
Релігійним організаціям 45 49 48 53 55 47 49 50 45 40 
Молодіжним організаціям 23 – 21 24 35 38 39 38 36 32 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Водночас це ще не є свідченням того, що в Україні в цій сфері склалася кризо-

ва ситуація, що значно відрізняється від інших країн. Звичайно, існують певні роз-
біжності в оцінках, але, як свідчать матеріали табл. 1.3.2 та 1.3.3, вони не такі вже й 
значні порівняно, наприклад, з країнами Євросоюзу і навіть дещо кращі порівняно 
з деякими показниками тих 10 країн, які стали членами ЄС у 2004 р.  

Отже, зважаючи на досить низький рівень довіри до основних владних ін-
ститутів, необхідно відмітити, що в Україні як і в низці інших країн, у тому числі 
й у країнах з розвинутою демократією, останнім часом склалася, як вважають 
деякі вітчизняні й зарубіжні дослідники, так звана "ерозія довіри" [49]. Як пока-
зало "Європейське соціальне дослідження", що проводилося в першій половині 
2005 р., у 24 країнах ЄС та в Україні, за оцінкою чесності працівників централь-
них та місцевих органів державного управління Україна все ж перебуває на 
останньому місці [50, с. 30].  
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Таблиця 1.3.2 
Рівень довіри до деяких органів влади та інших соціальних  

інститутів у країнах Європейського Союзу та в Україні, % 

Рейтинг  
довіри до: 

10 країн, що були члена-
ми ЄС до 2004 р. 

15 країн, що стали 
членами ЄС з 2004 р. 

Україна 

Весна 
2004 р. 

Осінь 
2005 р 

Весна 
2004 р. 

Осінь 
2005 р 

Весна 
2004 р. 

Осінь 
2005 р 

національного 
парламенту 35 39 16 17 23 34 
національного 
уряду 30 33 17 21 31 36 
політичних партій 16 19 7 9 19 31 
профспілок 36 40 22 28 28 32 
релігійних органі-
зацій 41 46 45 49 55 44 
армії  63 69 58 63 63 59 
телебачення 54 52 57 57 62 59 
радіо  63 62 60 60 61 54 
преси  46 45 49 45 60 53 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ та європейського опитування громадської думки 
Eurobarometer. 

Таблиця 1.3.3 
Рівень довіри до національного парламенту та національного уряду в деяких 

країнах Європи, осінь 2006 р., % 

Рейтинг  
довіри до: 

Країни ЄС 
Велика 

Британія 
Франція Польща Румунія Росія Україна 

національного 
парламенту 33 29 27 11 24 32 25 
національного 
уряду 30 24 24 15 27 45 32 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ, опитування "Башкирова и партнеры" (Росія) та європейсь-
кого опитування громадської думки Eurobarometer. 

 
Певним досягненням України можна вважати, за вдалим висловом соціолога 

Н.Паніної, "фантастичний вибух довіри до нових політичних лідерів" [28] одразу після 
"помаранчевої" революції, коли, наприклад, за даними моніторингу УІСД/ЦСМ, у бе-
резні 2005 р. рівень довіри населення до Президента України В. Ющенка становив 
65%, до Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко – 60, до Голови Верховної Ради 
України В. Литвина – 51, до Кабінету Міністрів України – 54%. Але реалії суспільного 
життя, на жаль, з кінця 2005 р. опустили планку довіри до майже того ж "дореволю-
ційного" низького рівня: у грудні 2005 р. Президентові України В.Ющенку довіряли 
вже 37%, Прем’єр-міністру України Ю. Єханурову – 34, Голові Верховної Ради Украї-
ни В. Литвину – 34, Кабінету Міністрів України – 31%. Ця тенденція продовжилася 
й у 2006 р., а в березні 2007 р. рівень недовіри переважав рівень довіри стосовно 
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Верховної Ради України – на 33%, Президента України – на 25, Кабінету Міністрів 
України – на 21% [51, с. 158, 180]. 

Причин такої низької оцінки діяльності органів влади багато. Зокрема, за дани-
ми моніторингу УІСД/ЦСМ, громадяни майже однаково, що до "помаранчевої" ре-
волюції, що через рік після неї, оцінювали такі суттєві недоліки в діяльності органів 
влади, як їх корумпованість, забюрократизованість, неефективність, недостатню 
компетентність. Особливу увагу необхідно звернути на проблему корупції у влад-
них структурах, що є однією з найгостріших в українському суспільстві. Гасло боро-
тьби з корупцією було одним з основних на прапорах "помаранчевих" під час рево-
люції. Було проголошено багато обіцянок, але в реальному житті не всі вони були 
виконані. За матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ, і в 2005 і в 2006 р. основна маса 
громадян негативно оцінила проведену у цьому напрямі роботу. Більше того, 
у 2006 р. вдвічі порівняно з попереднім роком вдвічі (з 21 до 11%) скоротилася 
кількість тих, хто вважає, що боротьба з корупцією поліпшилася. 

Такий стан справ вимагає, щоб для поліпшення розвитку політичних та соціа-
льно-економічних процесів зростала активність суспільства, більш дієвою ставала 
в переважаючої частини населення громадянська позиція, готовність до активної 
соціальної діяльності. Проте в Україні вона була й залишається низькою. 

Важливим показником рівня розвитку громадянської активності, готовності до 
соціальних перетворень у суспільстві є те, наскільки населення пишається своєю 
країною, своєю Батьківщиною. Як свідчить моніторинг УІСД/ЦСМ, в Україні зрос-
тає кількість тих, хто пишається тим, що є її громадянином: якщо у 1996 р. таких 
було 61%, то в 2006 р. – уже 69%. Водночас ми поки що відстаємо за цим показ-
ником як від країн Європейського Союзу в цілому (восени 2005 р., за даними со-
ціологічного опитування "Eurobarometer-64", там пишалися своїми країнами 87% 
опитаних), так і окремих країн Європи, зокрема, у Фінляндії цим пишалися 97% 
респондентів, у Словенії, на Мальті, у Греції – 96, у Польщі – 95% [52, с. 27]. Не 
може не насторожувати й той факт, що в Україні з року в рік скорочується частка 
тих, хто готовий воювати за свою країну в разі війни: якщо в 1996 р. серед опита-
них таких було 59%, то у 1999 р. – 55, а в 2006 р. – 51%6. 

Хоча, за даними моніторингу УІСД/ЦСМ, у листопаді 2002 р. 84% опитаних і пого-
джувалися з тим, що кожний громадянин повинен відчувати відповідальність за май-
бутнє своєї країни (у жовтні 2005 р. та вересні 2006 р. майже стільки ж – 79 та 74%), 
64% вважали, що від особистих зусиль кожної людини залежить майбутнє України, 
проте лише 51% респондентів відчували себе відповідальними за майбутнє України 
(у жовтні 2005 р. – 56%, у вересні 2006 р. – 57%). Лише 17% повністю згодні з останнім 
твердженням (у жовтні 2005 р. – 22%, у вересні 2006 р. – 23%). Як бачимо, ситуація 
в жовтні 2005 р. та у вересні 2006 р., уже після "помаранчевої" революції, порівняно 
з листопадом 2002 р. не надто змінилася на краще.  

Важливим показником розвитку громадянського суспільства є стан виборчої си-
стеми. Як засвідчують матеріали моніторингу УІСД/ЦСМ, в Україні вона не користу-
ється великою повагою у населення. Лише кожний п’ятий респондент (19%) у трав-
                                                                 
6 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 1999 р.; Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2006 р. 
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ні 2004 р. та в липні 2007 р. був упевнений, що в Україні вибори є реальним механі-
змом впливу громадян на владу. За даними дослідження, проведеного в листопаді 
2001 р., тільки 20% респондентів були згодні з тим, що проведення виборів до Вер-

ховної Ради  це прояв демократичності політичної системи України, а 63% (втричі 
більше!) переконані, що їх проведення покликане лише створити видимість демок-
ратії, якої насправді в нас немає. Населення вважає, що під час передвиборчої 
кампанії використовуються "брудні технології": за матеріалами моніторингу 
УІСД/ЦСМ, постійно впродовж останніх років 2/3 респондентів висловлюють при-
пущення, що політична боротьба під час передвиборчої кампанії ведеться перева-
жно нечесно й підступно, більше половини виборців переконані, що результати 
виборів будуть сфальсифіковані. За даними соціологічного дослідження, проведе-
ного Київським інституту проблем управління ім. Горшеніна у вересні 2007 р., чет-
верта частина виборців (25%) хоча й негативно ставиться до фальсифікацій на 
виборах, але вважає, що це вже стало нормою політичного життя в Україні [53]. 

Хоча впродовж останніх десяти років значно зросла кількість громадян, які вва-
жають, що вони незалежні у виборі й самі визначають свій життєвий шлях, проте 
все ще значна частина населення країни відчуває, що ніяк не впливає на те, що з 
ними відбувається. Більшість населення не знає, як воно має діяти, щоб вирішува-
ти важливі соціальні проблеми: 3/4 громадян (78%) не знають, як треба діяти, щоб 
впливати на вирішення гострих питань у своєму населеному пункті, 4/5 населення 
(83%) не знає, як впливати на діяльність місцевих органів влади, 9/10 респондентів 
(91%) не знають, як можна впливати на вирішення питань державної політики7.  

Переважна більшість громадян України практично позбавлена можливості 
впливати на рішення органів влади, особливо місцевих рад. Про це свідчать, зок-
рема, матеріали моніторингу УІСД/ЦСМ: у вересні 2006 р., відповідаючи на запи-
тання "Чи брали Ви участь упродовж останнього року в громадському обговоренні 
важливих питань місцевої громади (референдуми, громадські слухання, збори, 
мітинги, засідання відповідного громадського комітету, складання петицій, звернень 
до органів влади, страйки, пікетування тощо)?", лише кожний п’ятий респондент 
(21%) дав ствердну відповідь [54, с. 131]. За даними Українського незалежного 
центру політичних досліджень на жовтень 2006 р. місцеві ради не приймають ста-
тутів територіальних громад чи окремих положень, ігноруючи цим вимоги законо-
давства щодо консультацій із громадськістю та врахування думки громади: тільки 
1341 територіальна громада на той час мала зареєстровані статути, що становило 
11,7% від загального їх числа. Статути територіальних громад є лише в 15 з 25 
міст, що є обласними центрами [55, с. 5, 6]. 

Хоча більшість населення вважає, що в Україні існує право на свободу думки й 
слова, значна частина респондентів водночас переконані, що державні органи 
влади є недоступними для отримання інформації, необхідної для реалізації грома-
дянських прав – за даними моніторингу УІСД/ЦСМ, у листопаді 2002 р. так зазна-
чили 51% опитаних, а у вересні 2006 р. – 66%. Нині лише 6% громадян вважають, 

                                                                 
7 Моніторинг УІСД/ЦСМ: вересень 2006 р. 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

36 

що державні органи влади цілком доступні для того, щоб до них можна було звер-
нутися будь-коли й отримати всю необхідну інформацію, а ще 27% переконані 
в тому, що ці органи, скоріше, доступні, ніж недоступні8.  

Отже, як свідчать матеріали липневого 2007 р. опитування моніторингу 
УІСД/ЦСМ, незалежно від регіону проживання переважна більшість населення 
країни переконана, що в Україні не існують, а якщо формально й існують, то на 
практиці не діють, механізми, що дозволяють рядовим громадянам впливати на 
ухвалення конкретних державних рішень (табл. 1.3.4).  

Таблиця 1.3.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як Ви вважаєте, чи існують сьогодні в Україні конкретні механізми,  
що дозволяють рядовим громадянам впливати на ухвалення конкретних 

державних рішень?", за регіонами, % 

Варіант  
відповідей 

В цілому по  
Україні 

Регіон 

Захід Центр Північ Схід Південь 
АР 

Крим 
м. Київ 

Так, механізми існу-
ють та діють на прак-
тиці 6 5 5 7 6 8 0 16 
Формально механізми 
впливу існують, але на 
практиці не діють 42 54 36 41 42 43 15 40 
Насправді громадяни 
ніяк не можуть впли-
нути на ухвалення 
державних рішень 40 34 36 39 42 42 64 30 
Важко відповісти  12 7 23 13 10 7 21 14 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ: липень 2007 р. 

 
Поліпшення розвитку політичних, соціально-політичних процесів, розбудова гро-

мадянського суспільства передбачають як один з головних елементів громадську та 
суспільно-політичну активність населення країни в процесах державотворення. Еле-
ментарною формою суспільно-політичної активності є простий інтерес до політики. 
Як свідчать матеріали моніторингу УІСД/ЦСМ, нині постійно стежать за політичним 
життям у країні близько п’ятої частини респондентів. Трохи зросла кількість тих, хто 
стежить за головними подіями в політичному житті, другорядні ж залишаються поза їх 
увагою. Зате майже вдвічі скоротилася частка тих, хто взагалі не цікавиться політи-
кою (з 20% у 2000 р. до 12% у 2007 р.) (табл. 1.3.5). За даними "Європейського соціа-
льного дослідження", в Україні інтерес громадян до політики навіть більш поширений, 
ніж у багатьох країнах Європейського Союзу: якщо в Україні "дуже цікавляться" полі-
тикою 20% населення, то в Німеччині, Данії й Ірландії – по 16%, в Польщі – 6%. Ще 
менше політикою цікавляться чехи, португальці та іспанці [56].  

                                                                 
8 Там само. 



Розділ 1. Політика й економіка: взаємозв’язок та вплив на суспільний розвиток 

37 

Таблиця 1.3.5 
Динаміка відповідей респондентів на запитання: "Якою мірою Ви цікавитеся 

політичними процесами, що відбуваються в Україні?", % 

Варіант відповідей 09.2000 04.2003 05.2005 09.2006 03.2007 

Постійно стежите за політичним 
життям в Україні 17 14 21 21 15 
Стежите за головними подіями в 
політичному житті, другорядні ж 
залишаються поза Вашою увагою 34 34 42 43 44 
Інтерес до політичного життя прояв-
ляється у Вас дуже рідко 26 26 23 23 28 
Взагалі не цікавитеся  
політикою 20 23 12 12 12 
Важко відповісти 3 3 2 1 1 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Значно вищою формою і ледь не першою ознакою розвинутого громадянського 

суспільства є соціально-політична активність, яка являє собою прояв свідомої життє-
діяльності людей або їх соціально-політичних груп та об’єднань, спрямованої на збе-
реження, функціонування або зміну існуючого соціального й політичного устрою сус-
пільного життя. На сьогодні одним із індикаторів, за яким оцінюється розвиток грома-
дянського суспільства в країні, є залучення його членів до діяльності громадських 
об’єднань, до "третього сектора". 

Необхідно відзначити, що з кожним роком у суспільному житті зростає як зна-
чимість громадських організацій, так і їх кількість. Так, якщо на початку XX ст. у світі 
існувало лише близько 100 міжнародних неурядових організацій, то нині їх уже 
більше 10 тис. [57, с. 39]. Останнім часом з громадськими організаціями активно 
співпрацює ООН (від 1996 до 2007 р. майже втроє, з 1041 до 2865, збільшилася 
кількість неурядових організацій, які мають консультативний статус при Економічній 
і соціальній раді ООН [58]), інші міжнародні структури: при ЮНЕСКО офіційний 
статус мають 580 неурядових організацій, ЮНІСЕФ підтримує офіційні стосунки 
зі 191 неурядовою організацією, майже в половині проектів, що нині фінансуються 
Всесвітнім банком, задіяні громадські організації [59]. Органами влади та громадсь-
кими організаціями багатьох країн розроблені політичні рішення щодо їх співпраці. 
Прикладом цього може бути Великобританія, де ще в 1990 р. було прийнято три 
документи подібного типу, Естонія ("Урядова концепція розвитку громадянського 
суспільства"), Хорватія ("Урядова програма співпраці"), Канада ("Угода"), Угорщина 
("Урядова стратегія співпраці з громадським сектором"), Данія ("Хартія взаємодії 
між датськими волонтерськими/громадськими організаціями та публічним секто-
ром"), Франція ("Хартія неурядових організацій") [60, c. 4]. 

Найвищою формою суспільно-політичної активності є членство в політичних пар-
тіях. Поняття "політична партія" сучасні дослідники тлумачать як політичну організа-
цію, яка об’єднує на добровільних засадах людей зі спільними інтересами, що реалі-
зуються в основних ідейних настановах і програмах з метою впровадження їх через 
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оволодіння політичною владою та здійснення державного керівництва країною. Полі-
тичні партії великою мірою визначають характер і спрямування політичного процесу, 
його стабільність і цивілізованість, стратегію і тактику боротьби за владу. 

Політичні партії є важливим елементом інституційної бази громадянського сус-
пільства, оскільки вони є добровільними об’єднаннями громадян і спричиняють 
проведення конкурентних виборів. Представницька демократія без партій немож-
лива. Водночас необхідно враховувати, що в Україні ставлення населення до пар-
тій неоднозначне. З одного боку, кількість зареєстрованих політичних партій зрос-
тає. На початок 2007 р. в країні діяло 137 зареєстрованих політичних партій [61, 
с. 19]. Правда, лише близько 30 партій чітко вказують у програмних документах 
свою ідеологічну чи політичну спрямованість [62, с. 20]. 

Предметом дискусії в політичному середовищі залишається питання про член-
ський облік у більшості партій. Що стосується соціологічного виміру партійного 
членства, то, за даними моніторингу УІСД/ЦСМ, воно становило 2–3% дорослого 
населення країни. Щоправда, у грудні 2006 р. 8% дорослих респондентів відповіли, 
що вони є членами певних політичних партій. Моніторинг Інституту соціології НАН 
України також підтверджує цю тенденцію: впродовж 2000–2006 рр. членство доро-
слого населення в політичних партіях зросло з 0,8 до 4,6% [63, с. 12]. Виходячи 
з цього, можна припустити, що загальна кількість членів у партіях України нині ста-
новить 1,5–3,0 млн осіб. Разом з тим, лише в 20 політичних партіях, що оприлюднили 
свою чисельність, за їхніми даними, налічується майже 3 млн осіб [62, с. 26]. 

Що стосується ставлення населення до політичних партій, то, як свідчить моні-
торинг УІСД/ЦСМ, вони не користуються великим авторитетом у громадян України. 
У вересні 2000 р. лише 10% респондентів вважали, що політичні партії сприяють 
розвиткові демократичного суспільства, суспільно-економічному розвиткові країни 
в цілому, зате 41% відповіли, що ніякого реального впливу на стан справ у країні 
політичні партії не здійснюють, а 27% опитаних були переконані, що вплив політич-
них партій на ситуацію в Україні, скоріше, негативний. Лише третина опитаних 
(31%) відповіла, що влада не повинна намагатися впливати на діяльність політич-
них партій, які діють у рамках закону, тоді як дві п’ятих (41%) схильні до того, що 
заради інтересів суспільства влада має право втручатися в діяльність політичних 
партій. Такий підхід, звичайно, аж ніяк не може сприяти розбудові громадянського 
суспільства в країні. Хоча впродовж кількох останніх років рівень довіри до полі-
тичних партій значно зріс (з 10% у 2000 р. до 22% у червні 2007 р.), проте залиша-
ється одним з найнижчих серед усіх основних суспільних інститутів9. 

За даними моніторингу ІС НАНУ, населення негативно ставиться до багатопар-
тійності, яка існує нині в країні: майже половина респондентів (у квітні 2006 р. – 
46%) вважала, що Україні багатопартійна система не потрібна. Між тим далеко не 
всі політологи та політики схиляються до думки, що перехід до більш прогресивної 
двопартійної моделі парламентаризму буде благом для країни. Адже в нинішніх 
умовах, як справедливо вважають деякі фахівці, така система може ще глибше 

                                                                 
9 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2000 р.; Моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2007 р. 



Розділ 1. Політика й економіка: взаємозв’язок та вплив на суспільний розвиток 

39 

поділити українське суспільство за так званим фактором історичної ідентичності за 
віссю "Захід – Схід" [64]. 

Аналізуючи розвиток "третього сектора", його вплив на становлення громадян-
ського суспільства в Україні, перше, що необхідно відзначити, це те, що населення 
досить високо сприймає необхідність участі в діяльності громадських об’єднань: за 
даними моніторингу УІСД/ЦСМ, цю функцію у 2002–2006 рр. як важливу оцінювали 
53–67% опитаних. Ще вище був оцінений контроль з боку недержавних громадсь-
ких організацій за діяльністю органів влади: його важливість підкреслили 72–79% 
опитаних [54, с. 128].  

Таке ставлення до громадських об’єднань сприяє тому, що в країні, як свідчить 
Держкомстат України, кількість громадських організацій, зареєстрованих органами 
виконавчої влади та підрозділами Мінюсту України з часу введення в дію Закону 
України від 16 червня 1992 р. "Про громадські об’єднання", щорічно збільшується. 
Це стосується як об’єднань громадян, які були легалізовані Мінюстом Украї-
ни (рис. 1.3.1), так і місцевих об’єднань. Так, перших за станом на 1 січня 2007 р. 
в Україні діяло 2595 (збільшення у порівнянні з 2006 р. на 8,9%, та в 2,5 раза порів-
няно з 1996 р.). Із загальної кількості легалізованих центральними органами 
об’єднань громадян 2059 організацій мали всеукраїнський статус (137 політичних 
партій та 1922 громадські організації), 536 – міжнародний статус (відповідно 79,4 та 
20,6%). Місцевими органами юстиції зареєстровано 204,1 тис. осередків політичних 
партій, 57,1 тис. громадських організацій з місцевим статусом та осередків громад-
ських організацій. Отже, загальна кількість об’єднань громадян, включаючи місцеві 
осередки всіх рівнів, що існували на території України на початок 2007 р., станови-
ла 263,8 тис. (збільшення у порівнянні з 2005 р. на 9,9%, при цьому зростання 
об’єднань відбулося в усіх регіонах України) [65, с. 7, 8]. Окрім того, у країні діють 
ще 31,3 тис. різноманітних релігійних організацій [61, с. 19]. 
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Рис. 1.3.1. Кількість легалізованих Мін’юстом України об’єднань громадян 
(політичних партій та громадських організацій),  

за станом на 1 січня кожного року 

Джерело: за даними Держкомстату України. 

Проте масштаби поширення громадських об’єднань у різних регіонах країни є не-
однаковими (табл. 1.3.6). Наприклад, якщо станом на 1.01. 2007 р. у Дніпропетровській 
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області діяло 15 411 місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, 
у Харківській – 14 679, у Львівській – 13 495, у Житомирській – 12 838, то в Чернівецькій 
області – 5822, у м. Києві – 6935, у Херсонській області – 7380, [65, с. 13].  

Таблиця 1.3.6 
Загальна кількість легалізованих в Україні політичних партій  

та громадських організацій (включаючи місцеві осередки),  
за станом на 01.01.2007 р. 

Регіон (область) 
Легалізовано політичних 
партій та їхніх осередків 

Легалізовано громадських 
організацій та їхніх осередків 

АР Крим 7644 3279 
Вінницька 10129 1602 
Волинська 8489 1168 
Дніпропетровська 12212 3199 
Донецька 8818 5000 
Житомирська 11269 1569 
Закарпатська 5496 1767 
Запорізька 6132 2353 
Івано-Франківська 6261 1608 
Київська 10759 2111 
Кіровоградська 7289 1487 
Луганська 8258 2576 
Львівська 10173 3322 
Миколаївська 7534 1978 
Одеська 5120 2876 
Полтавська 10193 1770 
Рівненська 6846 1413 
Сумська 5892 1498 
Тернопільська 7304 1041 
Харківська 11128 3551 
Херсонська 6166 1214 
Хмельницька 7919 1397 
Черкаська 8644 1640 
Чернівецька 4932 890 
Чернігівська 6505 1470 
м. Київ  2394 4541 
м. Севастополь  541 804 
Легалізовано місцевими  
реєструючими органами  204 047 57 124 
Легалізовано Мін’юстом 
України 137 2458 
Всього зареєстровано по 
Україні 204 184 59 582 
Джерело: за даними Держкомстату України. 

Необхідно також відзначити той факт, що на місцевому рівні набагато активні-
ше легалізацію проходять місцеві структури політичних партій, ніж громадські орга-
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нізації. Лише в містах Києві та Севастополі кількість громадських об’єднань пере-
важає партійні структури, тоді як у цілому по країні партійних структур більше, ніж 
структур громадських організацій, у 3,6 раза, а наприклад, у Волинській області їх 
більше в 7,3 раза, у Житомирській – у 7,2, у Тернопільській – у 7,0, у Вінницькій 
області – у 6,3 раза [65, с. 13]. Така перекошеність у розвитку громадських 
об’єднань свідчить про значну заполітизованість їх діяльності та зменшення уваги 
до вирішення актуальних соціально-економічних проблем на рівні громад і суспіль-
ства в цілому.  

Це, зокрема, підтверджують і дані соціологічних досліджень. Так, за даними "Єв-
ропейського соціального дослідження", впродовж останнього року в політичних парті-
ях працювало 3,6% опитаних, тоді як в інших організаціях чи об’єднаннях – 2,2%. 
Якщо за показником участі в партійних справах Україна серед 25 країн Європи, де 
проводилося опитування, знаходиться в середині (14 місце), то за участю в діяльнос-
ті громадських об’єдань – на третьому місці з кінця [66, с. 114]. При цьому необхідно 
врахувати, що опитування проводилося на початку 2005 р., коли легалізація партій-
них осередків набула особливої активності, а в країні йшла підготовка до перших в її 
історії парламентських та місцевих виборів за партійним принципом, що відбулися 
в березні 2006 р. Отож, упродовж цього року було зареєстровано ще майже стільки ж 
осередків політичних партій, скільки їх діяло на початку року [67, c. 8].  

Проте, говорячи про статистичні характеристики "третього сектора" України, не-
обхідно враховувати, що, за вдалою оцінкою американських дослідників Ф.Мішлівеця 
та Д.Йєнсена, у нас, як і в деяких інших посткомуністичних країнах, лише демонстру-
ють "статистично міцне громадянське суспільство". На жаль, статистика не завжди 
відображає реальний стан справ [68, с. 332]. Так, за підсумками 2006 р. перед орга-
нам статистики про результати своєї діяльності відзвітували 15 700 центральних 
органів громадських організацій з різним статусом, що становило лише 39,2% від 
загального числа центральних органів громадських організацій, зареєстрованих ор-
ганами юстиції. Інші не були знайдені за реєстраційними адресами і додаткові відо-
мості про їх місце знаходження невідомі [65, с. 8, 9]. Отже, їх, напевно, можна вважа-
ти "паперовими", тобто формально зареєстрованими, але не діючими реально.  

Проблемною, на нашу думку, є й статистика щодо членства в громадських 
об’єднаннях. Загальна кількість членів на обліку лише в тих громадських організа-
ціях, які подали звіти в Держкомстат України, становить аж 19,9 млн осіб [65, с. 9]. 
Це виглядає дещо дивним, якщо врахувати матеріали соціологічних досліджень: за 
даними соціологічних моніторингів УІСД/ЦСМ та ІС НАНУ, у громадських об’єднан-
нях загалом перебуває десь 15% населення. Лише в грудні 2006 р., за даними мо-
ніторингу УІСД/ЦСМ, ця цифра дещо піднялася і досягла 22%.  

Та все стає певною мірою на своє місце, коли ми візьмемо до уваги той факт, 
що, за даними офіційної статистики, кількість колективних членів, тобто установ, 
підприємств та організацій, колективи яких є членами центральних органів громад-
ських організацій, нараховує 24 953 одиниці [65, с. 9]. Мабуть, значна частина лю-
дей, які працюють у цих установах, навіть не знають, що вони є членами певних 
громадських об’єднань. 
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Необхідно відзначити, що хоча більшість населення вважає важливою участь 
у діяльності громадських організацій (за даними моніторингу УІСД/ЦСМ цю функцію 
в 2002–2006 рр. як важливу оцінювали 53–67% опитаних) та контроль з боку не-
державних громадських організацій за діяльністю органів влади (його важливість 
підкресли 72–79% опитаних), але дуже мало що робить на практиці в цьому на-
прямі. Причин такої громадської пасивності багато, головними ж з них називають: 
відсутність необхідності (36%), відсутність часу та наявність багатьох інших про-
блем (25%); 28% відповіли, що вони не зацікавлені в такій діяльності й не хочуть 
брати в ній участі10. 

Разом з тим, аналіз даних Моніторингу ІС НАНУ свідчить, що респонденти-
члени громадських організацій більш соціально активні, більшою мірою, ніж "неза-
лучені" громадяни, мають егоцентричні настрої: так, за даними моніторингу ІС НАНУ, 
в 2003 р. серед "залучених" вважали, що їхнє життя залежить від них, а не від зов-
нішніх обставин, 31% опитаних, тоді як серед "незалучених" таких 21%. Члени гро-
мадських об’єднань більше орієнтовані на ліберально-ринкову модель економічно-
го розвитку, більше підтримують мінімізацію участі держави в економіці або поєд-
нання державного управління з ринковими методами. "Залучені" респонденти та-
кож з меншою готовністю підтримують ідею повернення до планової економіки на 
основі повного державного обліку та контролю; 26%, тобто лише чверть респонде-
нтів-членів громадських організацій підтримують ідею реставрації адміністративно-
планової економіки на відміну від третини (33%) "незалучених" респондентів. 

Позитивним та соціально-конструктивним проявом соціальної активності залуче-
них до громадських організацій громадян слід вважати більшу віру у власну здатність 
успішно протистояти утиску своїх законних громадянських прав з боку держави чи 
місцевих органів влади. Так, у відповідях на запитання "Якби уряд України ухвалив 
рішення, яке утискує Ваші законні права та інтереси, чи могли б Ви щось зробити 
проти такого рішення?" респонденти-члени громадських організацій майже вдвічі 
частіше, аніж "незалучені" респонденти, надають позитивну відповідь (9,3% серед 
респондентів першої групи та лише 4,8% другої). Ще переконливішою є віра у свою 
здатність до законного захисту своїх громадянських прав членами громадських орга-
нізацій на місцевому рівні [68, с. 333–335]. 

Як свідчить моніторинг УІСД/ЦСМ, населення дуже погано знає про участь 
громадських об’єднань у суспільному житті країни: більше половини респонден-
тів або не можуть нічого про них сказати, або вважають, що їх взагалі немає. І це 
не дивно, якщо врахувати масштаби поширення та ефективність діяльності гро-
мадських об’єднань в Україні, особливо в порівнянні з країнами з розвиненим 
громадянським суспільством. Так, за даними Центру вивчення громадянського 
суспільства ім. Джона Гопкінса, витрати неурядових організацій у провідних захі-
дних країнах у 1999 р. становили 1,1 трлн дол., тобто в середньому 4,6% ВВП. 
У цьому секторі зайнято 19 млн оплачуваних працівників, а це становить у сере-
дньому 10% усіх працівників сфери обслуговування. У діяльності сучасних ГО 
переважає надання таких видів послуг: 30% організацій працює у сфері просвіти 
                                                                 
10 Моніторинг УІСД/ЦСМ: вересень 2006 р. 
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та освіти, 20 – охорони здоров’я, 18% – соціальних послуг [69, c. 489, 497]. Напри-
клад, у Німеччині кожний третій громадянин старший 14 років (34%) працює 
в середньому п’ять годин уподовж тижня на громадських засадах у якійсь органі-
зації чи товаристві. Неоплачувана праця за витраченим на неї часом відповідає 
повній зайнятості понад 1 млн осіб [36, с. 47]. 

В Україні ж, за даними Держкомстату, на початок 2007  р. в громадських 
об’єднаннях здійснювали роботу лише 38,6 тис. працівників облікового складу 
(це навіть на 1 тис. осіб менше порівняно з попереднім 2006 р.), упродовж цьо-
го року для своєї діяльності громадськими організаціями з різних джерел було 
отримано 1,4 млрд грн. Частка надходжень з державного бюджету становила 
лише 5,4%, при цьому порівняно з 1996 р. вона скоротилася більше ніж удвічі – 
тоді вона становила 12,6% [65, с. 10]. Водночас, як свідчать матеріали щорічного 
опитування місцевих громадських організацій України, яке проводить Творчий 
центр Каунтерпарт, співпраця між громадськими організаціями та державними 
структурами на місцевому рівні є дещо кращою, ніж на національному. Однак 
фінансова підтримка громадських об’єднань з боку держави все ж залишається 
мізерною порівняно з країнами Заходу. Наприклад, у Німеччині 70% коштів, які 
використовуються громадськими організаціями, виділяються з державного бю-
джету [70, с. 30]. У країнах-лідерах демократичного розвитку відповідно до 
прийнятих норм вважається нормальним співвідношення часток у бюджеті не-
урядових організацій, за якого третина фінансування припадає на оплачувані 
послуги самої організації, третина – кошти, отримані за рахунок грантів (як 
з державного бюджету, так і від фондів-донорів), та третину становлять пожер-
тви від бізнесу. У сусідній з нами Росії у 2007 р. заплановано виділити з бю-
джету на підтримку неурядових організацій 1,24 млрд карб. [71].  

В Україні ж, як сказано в "Дороговказах становлення українського грома-
дянського суспільства (громадська концепція)" – документі, який був ухвалений 
у серпні 2006 р. на IV Всесвітньому форумі українців, "на жаль, поки що владні 
структури сприймають недержавні організації як конкурента (у кращому випад-
ку!) або ж небажаного прохача, але не як рівноправного партнера, не виявля-
ють бажання до співпраці взагалі чи, як і закордонні фінансові донори, відво-
дять неурядовим організаціям роль другорядного партнера" [72, с. 11]. Органи 
державної влади загалом дуже мало уваги приділяють розв’язанню проблем 
організацій громадянського суспільства. Наприклад, за перше півріччя 2007 р. 
Верховна Рада України ухвалила 107 законів, серед яких тільки 7 (6%) певною 
мірою стосуються цих організацій, однак жоден із них не впливає виключно на 
них. Утім за той же період у Верховній Раді було зареєстровано 11 проектів 
спеціальних законів щодо громадських організацій, жоден з яких не було навіть 
прийнято за основу [73, с. 9]. 

З іншого боку, необхідно підкреслити, що в Україні й самі громадські організації 
не завжди ефективно використовують наявні матеріальні кошти: зокрема, майже 
однакова кількість коштів іде що на оплату праці, що на благодійницьку діяльність 
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(табл. 1.3.7). У 2005 р. на соціальну допомогу було витрачено взагалі лише 0,9% 
від всіх використаних коштів [67, с. 11, 70]. 

 Таблиця 1.3.7 
Напрями використання матеріальних коштів громадськими організаціями 

України, % до загальної суми 

Напрям використання 1996  2003 2004 2005 2006 

Оплата праці 13,8 17,7 18,4 19,4 23,3 
Матеріальні витрати та оплата послуг 10,2 24,3 22,5 23,6 25,1 
Капітальні вкладення 3,0 2,1 7,1 5,9 5,2 
Благодійницька діяльність 7,7 14,3 17,3 24,8 20,4 
Інші витрати 58,8 41,6 34,7 19,1 18,5 
Джерело: за матеріалами видань: Громадські організації в Україні: Стат. бюлетень за 2004 рік. – К.: 
Держкомстат України, 2005. – 162 с.; Громадські організації в Україні: Стат. бюлетень за 2005 рік. – К.: 
Держкомстат України, 2006. – 219 с.; Громадські організації в Україні за 2006 рік: Стат. бюлетень. – К.: 
Держкомстат України, 2007. – 219 с. 

 
Підводячи підсумок вищесказаному, можна підкреслити, що в Україні існує 

досить низький рівень довіри до органів влади, хоча він і не дуже відрізняється 
від оцінок, що дає громадськість владним структурам в інших країнах. Що стосу-
ється кількісних показників структур "третього сектора" (кількість партій, інших 
громадських об’єднань), то Україна нібито має розвинене громадянське суспільс-
тво, проте за якісними їх оцінками (рівень впливу партій і громадських організацій 
на політичні, соціально-економічні процеси, їх структурно-функціональні показни-
ки, політична й моральна якість їх лідерів тощо) наша країна серйозно поступа-
ється не лише країнам з розвиненими демократичними традиціями, але й 
центрально-європейським постсоціалістичним країнам. Хоча більшість населен-
ня високо оцінює роль громадських об’єднань у суспільному житті, проте, як по-
казують дані соціологічних досліджень, дуже незначна його частина бере участь 
у їх роботі чи безпосередньо підтримує їх діяльність. 

1.4. Політична культура та економічна поведінка  

різних груп населення 

Політична культура – це погляди, почування й цінності, що лежать в основі фу-
нкціонування конкретної політичної системи. Вважають, що до них належать знан-
ня та вміння, пов’язані з функціонуванням політичної системи, позитивне та нега-
тивне емоційне ставлення до неї, оціночні судження про систему. Конкретні регіо-
нальні, етнічні та інші групи в межах певної політичної системи, які мають свої 
окремі цінності, почування й погляди, називають субкультурними. Культурні пояс-
нення сприяють розумінню, як у різних суспільствах можуть варіюватися реакції на 
політичні події та процеси, тоді як аналіз субкультур і далі зберігає свою роль 
у розумінні напруг і розколів у конкретних суспільствах [74, с. 524–525]. 
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Характерні риси й особливості політичної культури зумовлюються конкретно-
історичними, економічними, соціально-класовими, національно-етнічними, регіональ-
ними, професійними та іншими чинниками. Характер і стан політичної культури справ-
ляють істотний вплив на формування і функціонування політичної системи та інститутів, 
на особливості політичного режиму, взаємовідносини між громадянами і владою, на 
політичну поведінку людей та їх громадсько-політичних організацій [14, с. 507]. 

У цілому можна стверджувати, що політична грамотність і політична культура 
українського населення знаходяться на достатньо низькому рівні. Хоча, як свідчать 
матеріали вищеназваного соціологічного дослідження, проведеного Київським ін-
ститутом проблем управління ім. Горшеніна у вересні 2007 р., чверть респондентів 
заявляє, що останнім часом вони стали краще розбиратися в політиці, нерідко вони 
перебільшують своє розуміння політичної ситуації: третина опитаних переконана, 
що в Україні Президент має однакові повноваження з Прем’єр-міністром для вирі-
шення соціальних та економічних проблем у країні [53]. За даними грудневого 
2006 р. опитування моніторингу УІСД/ЦСМ, 20% респондентів сказали, що за демо-
кратичного ладу військові мають робити переворот, коли уряд виявляється неком-
петентним, майже кожний п’ятий опитаний не зміг визначитися з відповіддю чи 
сказав, що до особливостей демократії не належить функція вибору лідерів на 
вільних виборах, лише 84% відповіли, що за демократії жінки мають рівні права 
з чоловіками [75, с. 22, 23].  

Необхідно звернути увагу на те, що, як підкреслює український політолог 
М.Головатий, вільні народи для формування своєї політичної культури, національ-
ної самосвідомості громадян, економічної поведінки загалу обов’язково потребують 
власних поводирів – національної еліти [13, c. 404]. 

Хоча в сучасній політології не існує однозначного тлумачення поняття "політич-
на еліта", проте автори схиляються до тієї точки зору, за якою політична еліта ста-
новить невід’ємну, активну і впливову частину соціальної структури суспільств, 
котра здатна брати на себе провідну, відповідальну, консолідуючу роль у забезпе-
ченні розвитку й стабільності будь-якої соціальної системи [14, с. 183]. 

 Як правомірно стверджує політолог І.Лосєв: "...всі події останніх років проде-
монстрували нам, як сказав поет, вагомо, грубо, зримо, що в Україні немає еліти 
у власному значенні цього слова. Група осіб з величезними прибутками, наддоро-
гими автомобілями й вічною пропискою у Верховній Раді є, а еліти – немає. Полі-
тична еліта – це люди, які перебувають при владі або навколо влади й гостро від-
чувають особливу особисту відповідальність за долю країни, здатні діяти, керую-
чись не шкурницькими інстинктами, а вищими цінностями. А нині її просто немає. 
А те, що ми маємо, – носії феноменальної безвідповідальності та моральної непо-
вноцінності – це антиеліта. Вона не здатна розбудовувати країну, вона здатна її 
лише руйнувати, розтягувати на свої егоїстичні потреби" [76]. 

Далі І.Лосєв додає, що кар’єру в нас роблять найбільш безпринципні, не обтя-
жені моральними "забобонами", безмежно гнучкі у своїх вчинках особи (до речі, 
саме в нашому парламенті народилася сентенція: "Вчасно зрадити – це не прода-
ти, а передбачити"). Негативна селекція викидає в українське суспільство все но-
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вих і нових високопоставлених пройдисвітів, авантюристів і пристосованців. Народ 
усе це бачить і втрачає віру в порядність і справедливість.  

Це підтверджують дані, отримані в межах моніторингу УІСД/ЦСМ: 80% опи-
таних у 2002 р. та 82% – у 2006 р. вважали, що політичні лідери віддалені від наро-
ду й байдужі до його проблем, а 86% респондентів у 2002 р. та 84% у 2006 р. ска-
зали, що більшість державних чиновників, депутатів та інших людей "при владі" 
цікавлять лише питання власного збагачення та влаштування.  

Небезпека aнтиеліти полягає ще й у тому, що вона й вироблювані нею продук-
ти суспільного розкладання заражають усе довкола, масово нав’язуючи соціуму 
негативні цінності й негативні стандарти поведінки. Тобто йдеться про соціальну 
епідемію, яка прагне поширитися на весь економічний, політичний й духовний про-
стір держави. Це, зокрема, призводить до того, що останнім часом серед населен-
ня з’явилися групи, які готові постійно брати участь у певних акціях протесту не 
через те, що "за державу прикро", а лише тому, що участь у них приносить певний 
матеріальний зиск. Через низьку політичну культуру членам цих груп однаково, під 
якими ідеологічними гаслами відбувається той чи інший захід, їх цікавить лише, 
скільки їм заплатять організатори. Такий стан справ не лише морально, політично 
розбещує як учасників таких акцій, так і загал у цілому, але й приносить значні ма-
теріальні збитки для суспільства. Так, наприклад, за підрахунками фахівців Міжна-
родного інституту демократій, проурядова коаліція витратила на організацію та 
проведення акцій протесту в Києві лише з 2 квітня по 27 травня 2007 р. до 
73 млн дол. [77]. Подібні ж події впродовж останніх десяти років постійно відбува-
ються в Україні, то ж можна уявити, яких матеріальних втрат зазнає країна. 

Важливе роль у посиленні взаємовпливу політичних та економічних процесів 
відіграє дієвість не лише владних структур але й політичних партій щодо вирішення 
соціально-економічних проблем населення країни. Як було сказано вище, діяль-
ність державних органів України в соціальній та економічній сферах потребує знач-
ного посилення. Що стосується політичних партій, то необхідно відзначити, що 
бачення основними політичними силами України соціальної, економічної політики 
переобтяжене популізмом, увага політичних діячів до цих проблем значно посилю-
ється лише у виборчий період, тоді як у період між виборами формування та реалі-
зація цієї політики лягає на плечі діючого уряду нерідко безвідносно до його полі-
тичної забарвленості [78, с. 4]. Так, за даними експертного дослідження фахівців 
Українського товариства фінансових аналітиків за підтримки Мережі громадської дії 
в Україні та Інституту сталих спільнот, яке включало аналіз законопроектів, пода-
них парламентськими партіями протягом другого півріччя роботи парламенту Укра-
їни V скликання, їм за шкалою від "-2" до "2" були виставлені такі середньоарифме-
тичні оцінки відповідності змісту законопроектів, що подавалися на розгляд Верхо-
вної Ради, передвиборчим обіцянкам партій-ініціаторів: Блок "Юлії Тимошенко" – 
1,6, Блок "Наша Україна" – 1,5, Партія Регіонів та Соціалістична партія України – по 
1,4, Комуністична партія України – 1,3 [79, с. 237].  

Такий стан справ відображається у негативних оцінках, які дають громадяни 
України. Так, за даними вересневого 2006 р. опитування в межах моніторингу 
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УІСД/ЦСМ, уже через півроку після парламентських виборів понад чверть виборців 
(27%) розчарувалися своїм вибором. У м. Києві таких було 40% (це лише на 2% ме-
нше від тих, хто був задоволений своїм вибором), на Півночі країни – 37%. 

Привертає увагу й те, що населення країни в своїй масі поділено за так званим 
фактором історичної ідентичності на дві основні групи: на Заході України воно консо-
лідується на базі своєї історичної пам’яті і відповідного їй почуття – "вирватися з під 
гніту Росії", а на Сході історична пам’ять пов’язана з почуттям "соціально-культурного 
зв’язку з Росією" [28]. На жаль, як під час "помаранчевої революції", так і після неї не 
відбулася консолідація громадян у межах всієї України, а ще більше, ніж раніше, од-
ночасно відбувається і консолідація, і поділ за віссю "Захід – Схід".  

Так, під час проведення грудневого 2005 р. соціологічного дослідження в ме-
жах моніторингу УІСД/ЦСМ, відповідаючи на запитання "Як Ви особисто ставите-
ся до перспективи розвитку співпраці України в рамках Єдиного економічного 
простору (ЄЕП) (з Білорусією, Казахстаном та Росією)?", у цілому позитивно її 
оцінили на Заході України 20% респондентів, тоді як на Сході – 72, на Півдні – 
77, а в АР Крим – 96%. Більше того, матеріали січневого 2006 р. соціологічного 
дослідження моніторингу УІСД/ЦСМ засвідчили, що навіть після горезвісного 
"газового конфлікту" та інциденту щодо маяка на мисі Сарич ставлення до Росії 
погіршилося в АР Крим лише у 2% респондентів, на Сході України – у 18, тоді як 
на Заході – у 51% [80, c. 104]. 

Про збереження поділу населення країни за віссю "Захід – Схід" свідчать, зок-
рема, й дані вересневого 2006 р. дослідження у межах моніторингу УІСД/ЦСМ. 
Як видно з табл. 1.4.1, існують значні відмінності за регіонами в поділі прибічників 
та супротивників Президента України В.Ющенка, якого загал вважає ставлеником 
Заходу України, та Кабінету Міністрів України на чолі з В.Януковичем, якого вва-
жають лідером Сходу.  

Таблиця 1.4.1 
Кількість респондентів, які підтримують діяльність  

та ініціативи Президента України В.Ющенка  
та Кабінету Міністрів України на чолі з В.Януковичем,  

за регіонами, % 

Регіон 
Підтримують  

Президента України В.Ющенка 

Підтримують 
Кабінет Міністрів України  
на чолі з В.Януковичем 

Захід 59 18 
Центр 43 35 
Північ 47 36 
м. Київ 45 27 
Схід 30 75 
Південь 30 71 
АР Крим 15 82 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Якщо в березні 2007 р. на Заході України ідею розпуску Верховної Ради України 
V скликання та відставки Кабінету Міністрів України на чолі з В.Януковичем підтри-
мало 60% опитаних, то в АР Крим – 7, а на Сході країни – 18%11. 

 Такий поділ громадян України значно впливає на хід, взаємовплив політичних 
та соціально-економічних процесів у країні, на оцінку цих явищ населенням. Зазви-
чай існує значна кореляція між оцінюваннями респондентами деяких політичних 
процесів та соціального становища населення, стану розвитку економіки. Але ці 
зв’язки значно складніші. Про це, зокрема, свідчить такий приклад. Автори щорічної 
науково-аналітичної доповіді "Людський розвиток в Україні: 2003 рік" для аналізу 
регіональної диференціації рівня життя населення країни використали певний інте-
гральний показник, що базується на основі синтезу таких блоків регіонального ін-
дексу людського розвитку (ІЛР) як матеріальне становище населення, умови про-
живання населення, соціальне середовище. За цією оцінкою щорічно впродовж 
1999–2002 рр. визначалося місце, яке посіла кожна область за інтегральним показ-
ником [81, с. 110]. Щоб побачити більш реальний рівень життя в цілому, автори 
шляхом додавання отримали суму місць, яку мала кожна область упродовж цих 
чотирьох років, і визначили їх рейтинг. Такий підхід дозволив більш глибоко оцінити 
рівень життя в певному регіоні порівняно зі щорічною його оцінкою. За цим рейтин-
гом усі області були поділені на умовні 4 групи.  

Потім з урахуванням даних моніторингу громадської думки УІСД/ЦСМ, автори 
проаналізували, як ставилося до Президента України населення однієї з груп об-
ластей, де склався майже однаковий середній інтегральний показник індексу люд-
ського розвитку (34–52 бали), та до якої ввійшло 8 областей України. Якщо виходи-
ти з гіпотези про переважний вплив на довіру населення до Президента України 
соціально-економічних чинників, то рівень довіри мав би бути приблизно однако-
вим. Проте, реально виходить інше. Автори поділили виділену групу на дві підгру-
пи: до першої, прибічників західного шляху розвитку України, віднесли Волинську, 
Івано-Франківську, Рівненську і Тернопільську області, а до другої, центральний 
регіон, де більшою мірою проживають прибічники східного шляху розвитку – Дніп-
ропетровську, Запорізьку, Полтавську та Черкаську області. Проаналізувавши ста-
влення до Президента з боку кожної підгрупи окремо, отримали результати, що 
свідчать про значні розбіжності в оцінках (табл. 1.4.2). Так, упродовж 1996–1998 рр. 
рівень довіри населення до Президента України в областях із середнім показником 
ІЛР центрального регіону України був ледь не тричі меншим від цього ж показника 
в областях західного регіону (наприклад, у 1996 р. в центральному регіоні він стано-
вив 18,7%, а в західному – 55,3%). У 2005 р. цей показник хоча і значно скоротився, 
проте все ще був у півтора раза меншим [82, с. 161].  

Отже, як самі політичні та соціально-економічні процеси, так і їх оцінка насе-
ленням, яку ми отримуємо в ході проведення соціологічних досліджень, мають 
певні причинно-наслідкові зв’язки. Однак оцінки соціально-економічного становища 
не завжди безпосередньо прямо віддзеркалюються в оцінках діяльності владних 
структур. Більше того, як показують дослідження авторів, нині на рівень довіри, 
                                                                 
11 Моніторинг УІСД/ЦСМ: березень 2007 р. 
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наприклад, до Президента України соціально-економічні показники впливають мен-
ше, ніж поділ населення країни за певними історичними традиціями, політичними 
настроями, менталітетом того чи іншого регіону країни. Такий парадокс, напевно, 
можна пояснити тим, що трансформація українського суспільства відбувається 
в умовах постійної нестабільності, а інколи й кризи в розвитку не лише соціально-
економічних, а й політичних процесів. У більш стабільному ж соціумі, на переконання 
авторів, соціально-економічні переміни більше впливають на рівень оцінки владних 
інститутів.  

Таблиця 1.4.2 
Рівень довіри до Президента України в областях  

із середнім показником ІЛР у різних регіонах України, % 

Регіон 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Західний регіон  55,3 41,6 28,9 52,1 51,2 32,3 31,2 18,6 16,4 90,1 
Центральний 
регіон 18,7 15,3 10,2 30,6 30,8 17,9 16,5 18,1 27,6 62,1 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Говорячи про певну поділеність українського суспільства за віссю "Захід–Схід", 

автори не стверджують, що породжена цим катастрофа є незворотньою. Сьогодні 
у світі важко знайти країну, у якій було б неподілене суспільство: у Польщі та Єгип-
ті, США та Росії, Мексиці та Ізраїлі – і ще в десятках країн суспільства поділені за 
соціальними, політичними, релігійними та іншими уподобаннями. Але для того, 
щоб у країні не сталася катастрофа, яка може привести навіть до розколу, знищен-
ня української державності, треба враховувати, що серед поділених країн існують, 
з одного боку, такі, як Ірак, Афганістан, Ліван, де проливаються ріки крові, а розкол 
стає майже непереборним, прірва поглиблюється, а з іншого боку, є й Канада, 
Бельгія, Велика Британія з Північною Ірландією, Індія з її мусульманською части-
ною, Іспанія з країною Басків, Італія з її Півднем і Північчю та багато інших, де шля-
хом політичних і державних компромісів зберігається єдність – інколи слабка, але 
все ж краща, ніж добра війна. Отож, треба визнати цей факт, об’єктивно вивчити 
його і відповідно будувати державну політику. 

Економічна та політична поведінка різних груп населення значною мірою зале-
жить від їхньої ідейно-політичної орієнтації, партійної приналежності, політичної 
культури. Це особливо актуально для сучасної України з її соціалістичним минулим 
та задекларованою ультрабагатопартійністю.  

За даними моніторингових опитувань ІС НАНУ та УІСД/ЦСМ, у країні вже дово-
лі тривалий час зберігається стійке розмежування прихильників різних ідейно-
політичних течій. Так, за даними моніторингу ІС НАНУ, у країні впродовж років не-
залежності майже незмінною залишається кількість тих, хто є прихильником соціа-
лізму та капіталізму: перші становлять чверть населення, а інші – дев’яту його час-
тину (табл. 1.4.3). 

Як видно з табл. 1.4.4, третина респондентів постійно відповідають, що вони 
або не орієнтуються в політичних течіях, або жодний з ідейно-політичних напря-
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мів не відповідає їхнім переконанням, або їм важко відповісти. Серед ідейно пе-
реконаних громадян останнім часом, після "помаранчевої революції", стали пе-
реважати ті, хто сповідує політичний напрям, що поєднує ідеї ринкової економіки 
і об’єднання України з Росією, та ті, хто має національно-демократичні переко-
нання – кожний з них у межах 15–19%. Трохи відстають від них "ліві" переконан-
ня (комуністичні та соціалістичні) – разом у межах 12–13%. Усі інші мають наба-
гато менше прибічників. 

Таблиця 1.4.3 
Динаміка відповідей респондентів стосовно того,  

як вони ставляться до прибічників соціалізму та капіталізму, % 

Варіанти відповідей 
19

94
  

20
00

  

20
01

  

20
02

  

20
03

  

20
04

  

20
05

  

20
06

  

20
07

  

Підтримують прихильників соціалізму 22 23 24 28 26 25 24 27 22 
Підтримують прихильників капіталізму 13 17 13 12 11 12 11 12 10 
Підтримують і тих, і тих,  
аби не конфліктували 24 18 18 16 23 20 26 22 22 
Не підтримують нікого з них 20 20 24 22 22 23 19 21 29 
Інше 2 4 3 3 2 2 2 2 2 
Важко відповісти 19 19 18 18 16 18 18 16 14 
Немає відповіді 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ. 

Таблиця 1.4.4 
Динаміка відповідей респондентів на запитання: "Який ідейно-політичний 
напрям найбільшою мірою відповідає Вашим власним переконанням?", % 

Варіант відповіді 

01
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00
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00
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00
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Політичний напрям, що поєднує ідеї рин-
кової економіки й об’єднання України з 
Росією  8 8 9 8 8 15 18 16 
Національно-демократичний 19 11 14 11 11 18 16 19 
Комуністичний 14 14 13 16 14 8 8 8 
Соціал-демократичний 12 6 13 10 8 5 7 7 
Соціалістичний 7 4 3 4 8 5 4 4 
"Зелений" 2 9 4 9 8 5 3 4 
Неполітичний рух, що відстоює ідеї громад-
ського контролю за діями влади – – – – – – 5 6 
Християнсько-демократичний 2 4 2 3 4 3 1 2 
Ліберальний 1 3 2 1 2 2 2 2 
Радикально-націоналістичний 2 0,9 1 1 1 2 1 2 
Інше 0,5 0,2 0,4 – 0,2 1 1 0,2 
Жодний 7 15 12 17 15 11 11 7 
Я не орієнтуюся в політичних течіях 16 18 17 15 17 16 18 19 
Важко відповісти 8 8 9 4 7 9 5 5 

Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Аналіз динаміки ідейно-політичних настроїв за регіонами показує, що впродовж 
останніх років тут відбулися певні зміни: з одного боку, як у 2000 р., так і в 2007 р. 
збереглися тенденції, відповідно до яких на Заході та в м. Києві переважають при-
бічники національно-демократичних поглядів, а в АР Крим, на Півдні та на Сході  
ті, що сповідують політичний напрям, що поєднує ідеї ринкової економіки з ідея-
ми возз’єднання України з Росією. З іншого боку, упродовж цього часу втричі 
скоротилася кількість "лівих" на Сході, Півночі та в Центрі України, зате втричі на 
Півночі, Півдні, удвічі в Центрі та на Сході зросла кількість тих, хто сповідує полі-
тичний напрям, що поєднує ідеї ринкової економіки з ідеями возз’єднання України 
з Росією (табл. 1.4.5). 

Таблиця 1.4.5 
Динаміка відповідей респондентів на запитання: "Який ідейно-політичний 

напрям найбільшою мірою відповідає Вашим власним переконанням?",  
за регіонами, % 

Регіон 

Респонденти,  
що сповідують комуністичні 

та соціалістичні погляди 

Респонденти,  
що сповідують політичний 
напрям, який поєднує ідеї 

ринкової економіки з ідеями 
возз’єднання України 

з Росією 

Респонденти,  
що сповідують  

національно-демократичні 
погляди 

01.2000 05.2004 06.2007 01.2000 05.2004 06.2007 01.2000 05.2004 06.2007 

Захід 7 7 2 0,4 2 2 41 31 46 
Центр 24 30 7 7 7 14 13 8 13 
Північ 23 16 7 4 7 12 15 9 23 
Схід 27 21 9 15 10 25 11 4 6 
Південь 25 21 13 8 12 22 11 6 11 
АР Крим 18 21 15 27 28 33 4 5 1 
м. Київ 15 14 10 1 1 6 28 17 41 
Україна 21 22 12 8 8 16 19 11 19 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Такий стан справ суттєво впливає на хід політичних та економічних процесів як 

у країні в цілому, так і в регіонах зокрема. Адже хоча серед прибічників різних полі-
тичних партій не існує великої різниці стосовно того, як вони стежать за політичними 
подіями в країні (за даними грудневого 2005 р. опитування моніторингу УІСД/ЦСМ, 
серед прибічників національно-демократичних поглядів 31% постійно стежать 
за політичним життям, а 49% – стежать за головними подіями в політичному житті, 
другорядні ж залишаються поза їхньою увагою, серед "лівих" – відповідно 28 та 
42%, серед тих, хто сповідує політичний напрям, що поєднує ідеї ринкової економі-
ки з ідеями возз’єднання України з Росією – 28 та 44%), проте оцінки подіям 
та особам даються різні. Про це, зокрема, свідчить ставлення до владних структур 
(табл. 1.4.6).  

Існують певні відмінності в оцінках у цілому соціально-економічного станови-

ща в суспільстві. Так, у грудні 2006 р. моніторинг УІСД/ЦСМ показав, що якщо 
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серед респондентів, які поєднують ідеї ринкової економіки з ідеями возз’єднання 

України з Росією, тих, хто позитивно оцінив переміни в економічній ситуації 

в країні в 2006 р., було 22% опитаних, то серед "лівих" – 13, а серед націонал-

демократів – лише 8%. Переміни в політичній ситуації в країні позитивно оцінили 

відповідно 25, 19 і 8%.  

Таблиця 1.4.6 
Динаміка позитивної довіри до органів влади різних груп  

населення відповідно до їхніх політичних поглядів, % 

Довіряють 

Серед респондентів, 
що сповідують кому-
ністичні та соціаліс-

тичні погляди 

Серед респондентів, що 
сповідують політичний 
напрям, що поєднує ідеї  

ринкової економіки  
з ідеями возз’єднання 

України з Росією 

Серед респондентів, 
що сповідують  
національно-
демократичні  

погляди 

01.2000 05.2004 06.2007 01.2000 05.2004 06.2007 01.2000 05.2004 06.2007 

Президентові  
України 21 17 10 33 33 12 66 18 70 
Верховній Раді 
України 22 17 27 13 27 48 12 19 12 
Кабінету Міністрів 
України 22 28 40 24 37 63 48 29 13 
Голові облдержад-
міністрації  30 39 19 39 40 27 33 28 34 
Голові райдержад-
міністрації  33 37 24 28 39 40 47 36 36 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
У різних політичних груп існують і різні політичні настрої. Так, якщо серед націонал-

демократів 72% дивляться у своє майбутнє в Україні з оптимізмом, то серед "лівих" 
таких 45%, а серед тих, хто поєднує ринкову економіку з ідеями возз’єднання України 
з Росією – 38%; відчувають себе відповідальними за майбутнє України відповідно 75, 
56 і 58%. Якщо серед тих, хто підтримує національно-демократичний напрям, 78% пи-
шаються тим, що вони є громадянами України, то серед "лівих" таких 56%, а серед 
прибічників ринкової економіки в межах союзу України з Росією – 54%12. 

Як засвідчили результати дослідження "Рівень толерантності в Україні", прове-
деного Міжнародним центром толерантності Олександра Фельдмана за сприяння 
Інституту прикладних гуманітарних досліджень у вересні–жовтні 2006 р., громадяни 
України є значно толерантніші у ставленні до вихідців з інших регіонів, ніж у став-
ленні до політичних опонентів [83, с. 10]. 

Залежно від ідейно-політичних настроїв різниться й економічна поведінка насе-
лення. Про це, зокрема, свідчать матеріали жовтневого 2005 р. соціологічного дос-
лідження в межах моніторингу УІСД/ЦСМ. Так, якщо невелику, але гарантовану 
заробітну плату бажала б мати майже половина "лівих" (46%), то серед націонал-

                                                                 
12 Моніторинг УІСД/ЦСМ: жовтень 2005 р. 
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демократів та прибічників ринкової економіки в поєднанні з союзом між Україною та 
Росією таких ледь не вдвічі менше – 27 та 28%. Ситуація ж, за якої респонденти 
хотіли б мати постійний заробіток, але "робити капітал" додатковим шляхом, про-
тилежна: так бажає робити вже половина прибічників національно-демократичної 
ідеї та тих, хто сповідує політичний напрям, який поєднує ідеї ринкової економіки 
з ідеями возз’єднання України з Росією (відповідно 48 та 50%), і лише кожний чет-
вертий респондент з "лівими" поглядами (табл. 1.4.7).  

Таблиця 1.4.7 
Відповіді респондентів на запитання:  

"Яку життєву економічну стратегію Ви обираєте для себе?", % 

Варіанти відповідей 

Серед  
респондентів,  

що сповідують  
комуністичні  

та соціалістичні 
погляди 

Серед респондентів, що 
сповідують політичний 
напрям, який поєднує 

ідеї ринкової економіки з 
ідеями возз’єднання 

України з Росією 

Серед  
респондентів,  
що сповідують 
національно-
демократичні 

погляди 

Мати невелику, але гара-
нтовану заробітну плату 46 28 27 
Ризикувати, терпіти, але 
заробляти "капітал" 7 10 13 
Мати постійний заробіток, 
але "робити капітал" до-
датковим шляхом 25 50 48 
Займатися домашніми 
справами, щоб чоловік/ 
дружина заробляв (ла)  9 5 7 
Інше 13 7 5 

Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Тобто, можна впевнено сказати, що "ліві" менш "ринкові". Це підтверджують 

і дані травневого 2004 р. опитування, коли 20% серед "лівих" на противагу 33% 
серед націонал-демократів відповіли, що їх у нинішніх умовах найбільше турбу-
ють темпи ринкових реформ в економіці. Підтвердженням цього може служити 
і відповідь на запитання з приводу того, чи збираються опитані організовувати 
найближчим часом власну справу. Так, якщо серед "лівих" відповіли, що не вва-
жають себе здатними це зробити, 61% опитаних, то серед тих, хто сповідує полі-
тичний напрям, який поєднує ідеї ринкової економіки з ідеями воз’єднання Украї-
ни з Росією, – 37%, а серед прибічників національно-демократичних поглядів – 
39% (табл. 1.4.8). 

Серед націонал-демократів та прибічників поєднання ринкової економіки в ме-
жах союзу України з Росією не набагато, але все ж таки більше, ніж у "лівих", тих, 
хто вважає, що працездатна людина виключно сама має відповідати за свій добро-
бут – відповідно 82, 75 та 70%. Переважаюча більшість опитаних в усіх трьох ідей-
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но-політичних напрямах переконані, що заробляти на гідне життя чесним шляхом 
в Україні майже неможливо – 69, 73 та 59%13.  

Таблиця 1.4.8 
Відповіді респондентів на запитання: "Чи збираєтеся Ви  

організувати найближчим часом власну справу?", % 

Варіанти відповідей 

Серед  
респондентів, 
що сповідують 
комуністичні та 
соціалістичні 

погляди 

Серед респондентів, що 
сповідують політичний 
напрям, який поєднує 

ідеї ринкової економіки 
з ідеями возз’єднання 

України з Росією 

Серед респондентів, 
що сповідують  
національно-
демократичні  

погляди 

Уже організували  2 6 9 
Так, збираються найближ-
чим часом 2 4 6 
Збираються, але не скоро 4 8 9 
Мають бажання, але не 
мають матеріальних мож-
ливостей 22 30 26 
Не вважають себе здатним 61 37 39 
Ще не визначилися 9 15 11 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Про більшу "ринкову" зорієнтованість націонал-демократів та прибічників поєд-

нання ринкової економіки у межах союзу України з Росією, ніж "лівих", свідчать 
також відповіді на запитання, задане під час січневого опитування 2000 р. моніто-
рингу УІСД/ЦСМ, стосовно того, за яку партію чи виборчий блок проголосували б 
респонденти на парламентських виборах (табл. 1.4.9). Так, якщо серед націонал-
демократів виступають за підтримку ринкової економіки 84%, то серед "лівих" – 
лише 22%, що майже в чотири рази менше.  

На завершення варто ще раз підкреслити, що поділ населення країни за мен-
тальністю, історичними традиціями, що склалися в певному регіоні, ідейно-
політичними поглядами, звичайно ж, суттєво впливає на хід політичних та соціаль-
но-економічних процесів. Та це, як свідчить світовий досвід, не страшно для демо-
кратичної країни, якщо політичні сили, еліта враховують реалії, що склалися, і вмі-
ють зосередити зусилля суспільства на вирішенні найактуальніших для нього про-
блем, знаходячи при цьому необхідний консенсус. Розвиток українського соціуму, 
який хоча й має певний позитивний досвід у цьому сенсі (адже свою державність 
Україна формує без крові!), все ж для поліпшення політичної культури, успішної 
інтеграції у світову спільноту потребує значних коректив. 

Також можна констатувати, що не лише політична, але й економічна поведінка 
різних груп населення значною мірою детермінується їхніми ідейно-політични- 
ми орієнтаціями, партійною приналежністю, рівнем політичної культури. В Україні  

                                                                 
13 Моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 2004 р. 
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Таблиця 1.4.9 
Відповіді респондентів на запитання: "На парламентських виборах Ви,  

швидше за все, віддасте свій голос за партію чи виборчий блок, що:...", % 

Варіанти відповідей 

Серед  
респондентів, 

що сповідують 
комуністичні та 
соціалістичні 

погляди 

Серед респондентів, що 
сповідують політичний 
напрям, який поєднує 

ідеї ринкової економіки з 
ідеями возз’єднання 

України з Росією 

Серед респондентів,  
що сповідують  
національно-
демократичні  

погляди 

Виступає за підтримку 
ринкової економіки 22 46 84 
Виступає за підтримку 
планової соціалістичної 
економіки 64 33 9 
Виступає за прискорення 
ринкових реформ в еко-
номіці 41 65 89 
Виступає за сповільнення 
темпів економмічних ре-
форм 23 14 9 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
останнім часом, після "помаранчевої революції", серед ідейно переконаних грома-
дян стали переважати ті, хто сповідує політичний напрям, що поєднує ідеї ринкової 
економіки і об’єднання України з Росією та ті, хто має національно-демократичні 
переконання. Трохи менше є прибічників "лівих" поглядів. Кількість тих, хто має 
інші переконання, значно менше, ніж у цих трьох групах. 

1.5. Стан соціальної напруженості та потенціал  

соціального протесту в суспільстві 

Соціальна напруженість у суспільстві і як наслідок цього – різноманітні форми 
соціального протесту, "кольорові революції" в останні 15–20 років стали особливо 
актуальними проблемами для більшості східноєвропейських країн, а також тих 
держав, що утворилися після розпаду колишнього Радянського Союзу. Прикладом 
цього можуть бути події, що відбувались у 80-ті рр. минулого століття в Польщі, 
у 1989 р. в Румунії, "оксамитові революції" в НДР та Чехословаччині у 1989 р., події 
у 2000 р. в Югославії, "трояндова революція" 2003 р. в Грузії, "тюльпанова рево-
люція" 2005 р. в Киргизії та "революція кедрів" у Лівані. З цього ряду, звичайно, не 
можна викинути й "помаранчеву революцію" 2004 р. в Україні.  

Усі ці події відіграли важливу, або й визначальну роль у суспільному житті на-
званих країн. При цьому немає ніяких гарантій, що подібне в найближчому майбут-
ньому не повториться в цих або не матиме місця в інших країнах. Американський 
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президент Дж.Буш недавно заявив: "Ми бачили революцію троянд, помаранчеву 
революцію, тюльпанову і кедрову. І це тільки початок. Свобода рухається світом, 
і ми не заспокоїмося, поки всі люди на земній кулі не дістануть можливість звільни-
тися" [84, c. 36]. Необхідно також враховувати висновок видатного соціолога XX ст. 
Питирима Сорокіна, який ще на початку століття стверджував, дискутуючи з приво-
ду того, чи існують нації, яким одвічно "притаманна" любов до безпорядків, схиль-
ність до анархії й заворушень, і нації, яким Божою милістю чи завдяки расовим або 
ж якимось іншим особливостям судилося бути носіями порядку й уникати соціаль-
них катаклізмів, що хоча деякі нації й проявляють меншу схильність до соціальних 
заворушень, ніж інші, проте ця різниця незначна та ще й зменшується, якщо її роз-
глядати в історичному ракурсі [1, с. 679–670]. Щоправда, недавно фонд Карнегі 
поділив країни світу за станом стабільності/нестабільності на п’ять категорій: краї-
ни-невдахи, що перебувають у критичному стані (такі, як Судан, Ірак, Зімбабве, 
Бірма, Непал та ін.); країни, що перебувають у небезпечному стані (Узбекистан, 
Уганда, Нігерія, Киргизстан, Єгипет, Сирія і т.д.); країни межові, що перебувають 
поблизу небезпечної зони (Росія, Таджикистан, Туркменія, Білорусь, Україна, Мол-
дова, Грузія, Китай та ін.); країни стабільні (США) та найстабільніші (Канада) [85]. 

Ось чому нині настільки актуальною не лише для наукових досліджень, але й 
у цілому для суспільного життя стає проблема вивчення та прогнозування рівня 
соціальної напруженості та потенціалу соціального протесту в суспільстві. Автори 
спробують визначити можливості соціології в цій царині, зокрема на прикладі соціо-
логічних оцінок тих подій, що мали й мають нині місце в Україні. 

Враховуючи те, що серед науковців існують різні точки зору щодо згаданих 
проблем, необхідно, перш за все, визначитися з дефініціями щодо понятійного 
апарату дослідження, зокрема стосовно таких понять, як "соціальна напруже-
ність", "соціальний протест", "конфлікт", "революція". При цьому варто врахувати 
підхід П. Сорокіна, який ще в 1923 р. в роботі "Соціологія революції", зважаючи 
на те, що вже тоді існувало багато визначень поняття "революція", писав: "Я не 
збираюся добавляти до всіх цих визначень ще одне додаткове. Соціальні науки 
надто зловживають визначеннями, частіше всього не даючи по суті нічого, окрім 
словесних формулювань" [86, с. 31]. Отож, просіваючи через сито сучасних нау-
кових підходів понятійні зерна в цій царині, відберемо, на нашу думку, найкращі 
з них і винесемо їх на розгляд.  

Що стосується поняття "конфлікт", то цей термін походить від латинського сло-
ва "cоnflictus", що в прямому перекладі означає "зіткнення", а в довільному – "про-
тидія", "протиборство". У сучасній конфліктологічній літературі нараховується бли-
зько сімдесяти різних визначень конфлікту [87, с. 103]. Усі вони мають право на 
існування, оскільки кожне висвітлює якусь одну чи декілька рис цього багатогранно-
го, різноманітного, багатовимірного та мінливого феномену. Кожний автор вкладає 
в поняття "конфлікт" своє значення, але найчастіше під ним розуміють джерела 
його походження й розвитку. Автори орієнтуються на визначення конфлікту, яке 
дає енциклопедія "Соціологія": "Соціальний конфлікт – це процес або ситуація, 
у якій одна із сторін перебуває в стані протистояння чи відкритої боротьби з іншою, 
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оскільки її цілі сприймаються як такі, що вступають у протиріччя з власними" [88, 
с. 458]. В об’єктивному історичному процесі конфлікт як соціальне явище може 
бути позитивним, продуктивним та, навпаки, за певних умов – негативним, таким, 
що гальмує розвиток і деструктивним у ставленні до суб’єктів протиборства. Ось 
чому для тих, хто вивчає проблеми конфліктів, дуже важливо з’ясувати, як цей 
соціальний порядок, складений із суперництва інтересів, прагнень різних спільнот, 
верств та індивідів, функціонує та видозмінюється. 

Як вдало підмітив український дослідник В.Казаков, "соціальний конфлікт – це 
сукупність дій із подолання перешкод, які виникають у процесі взаємодії індивідів 
і спричинені розбіжностями між ними, а також обмеженістю наявних ресурсів; 
наслідками цих дій є підвищення рівня людської співпраці та зміна соціальної 
системи" [89, с. 165].  

Політичним конфліктом, як про це сказано в "Політологічному енциклопедич-
ному словнику", вважається "зіткнення, протиборство різних соціально-політичних 
сил, суб’єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси і цілі, пов’язані на-
самперед з боротьбою за здобуття влади, її перерозподіл, зміну свого політичного 
статусу, а також з політичними перспективами розвитку суспільства" [14, с. 515]. 
Суб’єктами політичних конфліктів виступають індивіди, малі й великі соціальні гру-
пи, формально організовані в соціально-політичні організації або в політизовані 
соціальні рухи. В основі політичних конфліктів лежать соціально-економічні, етнічні 
й політичні суперечності (об’єктивно властиві будь-якому суспільству). Особливо 
гострих форм політичні конфлікти набувають у кризові й перехідні періоди розвитку 
суспільства та людства.  

Що стосується поняття "соціальна напруженість", то в науковій літературі 
останніх років вельми часто його застосовують як протилежне до поняття "стабіль-
ність". Соціальна напруженість як самостійна характеристика ступеня стабільності 
соціально-політичної ситуації не тотожне поняттю "соціальний конфлікт". Якщо 
поняття "соціальний конфлікт" характеризує реальне, актуальне протиборство со-
ціальних суб’єктів, то соціальна напруженість показує, наскільки високим є рівень 
поширеності в суспільстві настроїв протесту та якою мірою руйнівним, таким, що 
загрожує соціально-політичній стабільності, є цей протестний потенціал.  

Соціальна напруженість – це поняття, що характеризує особливий стан суспільного 
життя, який вирізняється загостренням внутрішніх протиріч об’єктивного й суб’єктивного 
характеру, посилених у низці випадків дією зовнішніх обставин іншого походження, 
наприклад стихійними лихами, катастрофами тощо. Глибинні причини цього явища – 
сукупність економічних, політичних, соціальних та інших процесів, хід і направленість 
руху яких призводить до виникнення в суспільстві нестабільної (політичної, економічної, 
воєнної) чи конфліктної ситуації. Вони формують певною мірою "фон", на якому розгор-
таються конкретні події. На цей фон фундаментальної напруженості нерідко наклада-
ються дії локальних факторів, у тому числі дії ЗМІ, екстремістських і націоналістичних 
груп, неправильні дії місцевих властей тощо, які викликають загострення ситуації в той 
чи інший момент часу в різних регіонах країни. 
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Соціальна напруженість – це сторона, індикатор соціальної кризи, конфлікту. 
Вона виникає, коли кризові явища ще не проявляються в максимально розкритій 
формі, коли відсутнє чітко усвідомлене протистояння по лінії "ми – вони", і зникає 
лише тоді, коли криза вирішена чи конфлікт вичерпаний [90, с. 14]. У широкому, 
загальнотеоретичному сенсі соціальну напруженість можна визначити, як стан 
суспільства, що характеризується наявністю того чи іншого потенціалу деструктив-
ності або руйнування соціальної організації.  

У політології і політичній соціології існують різноманітні підходи до визначення 
поняття "соціальний протест". У "Політологічному енциклопедичному словнику" 
сказано, що це одна з форм вияву незгоди окремої особи чи певної соціальної спі-
льноти з панівним політичним курсом або рішенням вищих органів державної вла-
ди, а також стосовно тих чи інших соціальних явищ, політичних дій [14, с. 549].  

Протест ми відносимо до активних форм конфліктної поведінки, захисту громадя-
нами своїх інтересів від зовнішніх зазіхань. У соціально-політичному житті суспільст-
ва соціальна напруженість постає в настановах на ненасильницькі, ті, що не заборо-
нені законом, форми соціального протесту – звернення до засобів масової інформа-
ції, збір підписів, санкціоновані мітинги та демонстрації, загроза страйком, звернен-
ня до органів влади з певними вимогами, пікетування державних установ тощо 
(американський дослідник Дж.Шарп ще в 1973 р. у книжці "Політика ненасильниць-
ких дій" стверджував, що в людей, які ведуть ненасильницьку боротьбу, у розпоря-
дженні є цілий арсенал "ненасильницької зброї", і навів перелік 198 методів таких 
дій [91]), а також в орієнтаціях соціальних суб’єктів на нелегітимні, дестабілізуючі 
соціально-політичну ситуацію форми протестної поведінки, а саме: бойкот (відмова 
виконувати окремі різновиди робіт або розпорядження), несанкціоновані страйки, 
захоплення будинків, формування збройних угруповань, самоспалення, індивідуальні 
й колективні голодування протесту, блокада магістралей та різних об’єктів, вуличні 
заворушення та погроми. 

До основних причин, які спричиняють можливість масової участі населення 
у різних акціях соціального протесту, на думку політологів та соціологів, можна 
віднести такі характеристики суспільної ситуації і політичної культури населення: 

– високий рівень незадоволеності населення умовами життя (насамперед ма-
теріально-економічними); 

– посилення недовіри до офіційних структур влади й політичних лідерів; 
– низький рівень політичної залученості (участі) населення в легітимних фор-

мах громадсько-політичного життя (членство в партіях, громадсько-політичних ру-
хах, асоціаціях, участь у виборах, доступні контакти з представниками влади тощо); 

– низький рівень політичної ефективності – відчуття людиною можливості здій-
снення впливу законним (легітимним) шляхом на соціальні процеси й політичні 
рішення, що зачіпають його безпосередні інтереси [92, с. 42–43]. 

Інколи протести входять до ширшого класу явищ, які називають соціальними 
рухами. Вони включають велику кількість людей, мобілізованих для захисту чи 
опору соціальним перемінам, і являють собою найорганізованішу і наймасовішу 
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форму поведінки великих груп. Соціальні революції і релігійні реформації – найяск-
равіші приклади соціальних рухів.  

Що стосується революції, то під час проведення аналізу цього явища завжди 
необхідно зважати на його багатовимірність і багатоаспектність. Так, наприклад, 
український політолог В.Якушик для здійснення типології революцій пропонує за-
стосовувати 20 критеріїв класифікації [93, с. 21–23]. Ми ж, розглядаючи проблеми 
революції, більшою мірою будемо оцінювати її як спонтанний протест народних 
мас на захист демократичних прав і свобод. При цьому хочемо звернути увагу на 
те, що нерідко така поведінка мас отримує протилежні оцінки. У більшості випадків 
дослідники вважають, що революція за свою мету ставить справедливий захист 
прав і свобод. Як підкреслює ізраїльський соціолог Ш.Ейзенштадт, такі дослідники 
переконані, що переміни, які відбуваються шляхом реформ, не є настільки істин-
ними, глибокими чи достеменними як ті, які здійснюються завдяки революціям [94, 
с. 48]. Наприклад, українські автори довідника "Політологія" стверджують, що "ре-
волюція (від – лат. revolutio – поворот, зміна) – спосіб переходу від одного суспіль-
но-політичного ладу до іншого, більш прогресивного, за допомогою активних дій 
самих громадян..., у всіх випадках революція – це локомотив історії, прискорювач її 
розвитку, тому що, рятуючи вже створені продуктивні сили від руйнування, вона 
водночас утверджує нові, ефективні стимули їхнього швидкого росту" [10, с. 538]. 
Проте інші дослідники дають цим подіям зовсім іншу, протилежну оцінку. Напри-
клад, французький соціолог Г.Лебон характеризує революцію як найруйнівнішу 
форму масової поведінки протесту, як прояв масової істерії, як тріумф ірраціональ-
ності [95, с. 57]. А французький політичний діяч, історик Ж.Жорес у своїй багатото-
мній "Соціалістичній історії Французької революції" написав: "Революція – варвар-
ська форма прогресу. Якою б благородною, плодотворною, необхідною не була 
революція, її завжди потрібно відносити до більш низької і наполовину звіриної 
епохи людства" [96, с. 260].  

Водночас нині науковці нерідко схиляються до думки, що хоча людським спільно-
там притаманні соціальні конфлікти, інакомислення, повстання, переміни й перетво-
рення, проте специфічне об’єднання елементів, які створюють образ справжньої рево-
люції, не є єдиним природнім шляхом "істинних" перемін, а, скоріш за все, це лише 
один із можливих шляхів [93, с. 53]. З іншого боку, треба враховувати й те, що, як вва-
жають деякі дослідники, "кольорові", "оксамитові" революції кінця XX – початку XXI ст. є 
проявом нового типу "ненасильницьких", "мирних" революцій [97, с. 16–17].  

Соціальна напруженість може бути більшою і меншою, але не всяка напруже-
ність має своїм наслідком конфлікт. Інша справа, що всякий конфлікт має у своїй 
основі, коренях той чи інший різновид соціальної напруженості, з її підняття почи-
нається. Необхідно враховувати й те, що пояснення конфлікту за допомогою теорії 
напруженості при аналізі емпіричних ситуацій досить важке. І на це існує кілька 
причин: по-перше, вона не може пояснити, на якому рівні напруженості необхідно 
чекати конфлікт; по-друге, як емпіричні спостереження, так і здоровий глузд перед-
бачають, що індивіди спроможні впродовж тривалого часу перебувати в напрузі, не 
вступаючи при цьому в конфлікт; по-третє, так само, як і інстинкти, напруження є 
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індивідуальним станом і не може застосовуватися при поясненні колективних дій 
[98, с. 31]. Показники протестного потенціалу дуже суперечливі: дослідження свід-
чать про значну різницю між показниками можливості масових протестів і готовнос-
ті брати участь у них. Іншими словами, рівень реальної участі населення в масових 
виступах значно нижчий рівня демонстративно заявлених намірів стосовно такої 
участі [99, с. 270]. 

Якщо говорити про причини переродження соціальної напруженості в соціаль-
ний протест, а потім у прояви його в крайній формі – революції, то не можна вихо-
дити лише з марксистської доктрини, для якої притаманний крайній економіцизм, 
коли не лише революції, але й взагалі будь-яка політична боротьба зводиться ви-
ключно до економічних причин і до боротьби класів, коли заперечується інша при-
рода суспільних конфліктів. Зокрема в роботі "Людвіг Фейєрбах і кінець класичної 
німецької філософії" стверджується: "Таким чином, принаймні для новітньої історії, 
доведено, що всяка політична боротьба є боротьба класова, і що всяка боротьба 
класів за своє визволення, незважаючи на її неминуче політичну форму, – бо всяка 
класова боротьба є боротьба політична, – ведеться, кінець кінцем, заради визво-
лення економічного" [100, с. 295–296].  

Звичайно, багато конфліктів базується на економічній основі, у більшості випа-
дків економічні проблеми значною мірою спричинюють масові протестні дії, у тому 
числі нерідко доводять до революційних виступів мас, проте дуже часто вони мо-
жуть виникати й на базі культурних відмінностей – релігійних, національних тощо. 
Наприклад, наприкінці 2004 р. на майдан Незалежності в Києві людей вивели не 
стільки економічні негаразди, як бажання відстояти демократичні права щодо свого 
електорального вибору.  

Критикуючи К. Маркса, соціолог Дж.Дейвіс зазначав, що в історії було немало 
періодів, коли люди жили в найбільших злиднях, проте не повставали на знак про-
тесту. Постійна бідність або знедоленість не перетворює людей на революціонерів; 
радше, вони терплять такі умови з відчуття приреченості або німого відчаю. Як стве-
рджував Дж.Дейвіс, соціальний протест і сама революція найімовірніше відбува-
ються тоді, коли в умовах життя людей відбувається покращення. Коли життєвий 
рівень починає зростати, тоді зростає й рівень сподівань людей. Якщо ж після цьо-
го процес поліпшення фактичних умов життя сповільнюється, через крах своїх спо-
дівань люди схильні до повстання [101, c. 583]. Американський історик і соціолог, 
один із засновників соціології революції як самостійного напряму досліджень 
Л.Едвардс підкреслює: "Відчуттям, яке виступає рушійною силою революції, є на-
дія, а не відчай" [102, с. 110]. 

Отож одним із центральних елементів у багатьох пояснювальних моделях кон-
фліктів і зв’язаних з ними протестних діях виступає депривація, під якою ми розумі-
ємо відчуття індивідами розбіжності між ціннісними експектаціями (це ті блага 
й умови життя, на які люди, за їх переконаннями, мають повне право претендувати) 
та ціннісними можливостями (це ті блага й умови життя, яких, як здається цим ін-
дивідам, вони спроможні реально досягти чи утримувати, використовуючи доступні 
їм соціальні засоби) [103, c. 51]. 
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Таким чином, до протесту призводить не абсолютне, а відносне знедолення – 
розбіжність між способом життя, який змушені вести люди, та тими умовами, 
яких, на їхню думку, можна реально досягти. Теорія Дж.Дейвіса є корисною для 
розуміння зв’язку між революцією і сучасним суспільним та економічним розвит-
ком. Вплив ідеалів прогресу, разом із сподіваннями на економічний розвиток, як 
правило, стимулює все більші сподівання, які у випадку їх краху викликають про-
тест. Такий протест набирає сили від поширення ідей рівності та політичної учас-
ті в демократичних процесах.  

 Необхідно підкреслити ще одну особливість протесту як соціального явища. 
Соціальне незадоволення як "живильне середовище" масового протесту завжди 
було, є і буде. У разі проведення модернизаційних реформ воно, скоріш, не змен-
шується, а зберігається. Отож, як вважають зокрема деякі російські дослідники, 
головна проблема полягає не в зниженні кількісного рівня соціального незадово-
лення будь-яким шляхом, а в зміні його якісної характеристики. Більш важливим є 
необхідність вирішити цю проблему так, щоб переорієнтувати масове незадово-
лення на виконання соціально конструктивної функції. Завдання реформаторів 
полягає не в тому, щоб боротися з протестними настроями в суспільстві як такими, 
а в тому, щоб уникнути переростання прихованого, латентного соціального неза-
доволення у заворушення та безпорядки, тобто відкриті дії протесту із застосуван-
ням насилля. Для цього влада повинна дотримуватися принаймні таких умов: 

1) не обмежувати, а навпаки, розширювати можливості соціальної адаптації, 
масового пристосування до умов життя, що змінюються внаслідок реформ, що 
проводяться, у тому числі за рахунок ухвалення достатньо справедливих і зрозумі-
лих з точки зору суспільства управлінських рішень; 

2) не допускати розколу еліт, уміти домовлятися з опозицією (не лише політич-
ною, але й культурною, інтелектуальною) стосовно принципових питань розвитку 
країни; 

3) використовувати "мирні" акції протесту як канал зворотного зв’язку; не про-
вокувати насильницьких дій з боку протестантів у відповідь на застосування сили 
представниками органів охорони правопорядку [104, с. 229]. 

Що стосується можливості передбачення, прогнозування соціальних протестів, 
зокрема революцій, то, з одного боку, необхідно враховувати висновок Л.Едвардса, 
який сказав: "Неможливо кількісно визначити критичний рівень соціального незадо-
волення і тривожності, які знаменують перехід до патологічного стану суспільства" 
[102, с. 101]. Це значною мірою визначається як загальним підходом до проблем 
прогнозування розвитку соціальних явищ, який висловив американський соціолог 
і геополітик І.Валлерстайн: "Стріла часу неминуча, але також і непередбачувана, 
оскільки ми постійно переживаємо біфуркації, наслідки яких завжди невизначені" 
[3, с. 324], так і неможливістю дуже точного провіщення такого складного, багато-
вимірного явища, як революція. Так, П.Штомпка порівнює вивчення революцій 
з вивченням землетрусів. Ми можемо детально проаналізувати їх, перерахувати 
деякі сприятливі для них умови, але зрозуміти, що точно вони собою являють, ми 
маємо лише в майбутньому. Вчений називає чотири важливі причини, чому прогно-
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зи щодо майбутніх революцій не просто важкі, а неможливі в принципі. Не аналізу-
ючи інші, виділимо одну, але якнайпереконливішу з них. П.Штомпка говорить: якщо 
теорія спроможна передбачити революцію, то саме передбачення буде налашто-
вувати на дії захисників старого режиму, у яких на цей момент буде ще достатньо 
сил, щоб не допустити її перемоги [4, с. 388–389]. 

З іншого ж боку, як стверджує американський соціолог і футуролог Е.Тоффлер, 
усі зміни, які ми переживаємо, не хаотичні й не свавільні, а утворюють насправді 
чітку, ясно видиму модель. Сказати, що зміни, перед якими ми стоїмо, будуть ре-
волюційні, не досить. Перш ніж ми зможемо їх контролювати, спрямовувати у пот-
рібне річище, ми повинні знайти новий спосіб, щоб їх визначити й проаналізувати. 
Без цього ми опинимося в безнадійному глухому куті [6, с. 21, 22]. 

Отже, враховуючи те, що соціальна напруженість є багатовимірною за своєю 
природою, для її оцінки використовуються різноманітні методи виміру, напри-
клад, методика побудови за допомогою статистичних даних стрес-індексу (СІ), 
що розроблена в 1987 р. американськими вченими А.Мюррей та А.Лінскі. Росій-
ський дослідник С.Соловйов на базі порівняння суб’єктивних показників (відсоток 
тих, хто певним чином відповів на відповідні запитання анкети, яка оцінює здат-
ність респондентів на участь у конкретних діях, що здатні призвести до деструк-
тивних змін у суспільстві) та об’єктивних (матеріали, отримані зі статистичних 
довідників) пропонує вираховувати кількісну характеристику – індекс соціальної 
напруженості. Деякі інші дослідники схиляються до того, щоб рівень соціальної 
напруженості в групі, у суспільстві визначати шляхом виміру конкретного індиві-
да. У 1991 р. російський дослідник Є.Давидова запропонувала методику виміру 
соціального самопочуття, у якій шкала виміру складається з 90 тверджень, оцінки 
яких перетворюються на загальний індекс соціального самопочуття. В останні 
роки з’явилися дослідження російських учених (А.Мілехіна, Ф.Бородкіна, 
Н.Володіної), у яких соціальна напруженість пов’язується з агресією, і відповідно 
до такого підходу пропонується методика її виміру [105]. 

У вітчизняній соціології запропоновано кілька підходів до вивчення протестного 
потенціалу й соціальної напруженості. Широке застосування в наукових досліджен-
нях та в практиці соціального управління набули методики Інтегрального індексу 
соціального самопочуття (ІІСС) та Індексу дестабілізаційності протестного потенці-
алу (ІДПП), розроблені Є.Головахою та Н.Паніною [106; 107]. Активні пошуки під-
ходів до вивчення соціальної напруженості в українському суспільстві проводить 
Е.Клюєнко [108–110].  

Хоча дослідження соціальної напруженості в нашій країні розпочалися порівня-
но недавно, проте проблеми виміру соціологічними методами її рівня та потенціалу 
соціального протесту певною мірою вивчалися українськими дослідниками Є.Го-
ловахою, Н.Паніною, І.Бекешкіною, В.Перебенесюком, В.Небоженком, М.Міщенком, 
Л.Бевзенком, О.Владикою, Н.Ходорівською та ін. [111–118]. 

Глибока економічна й соціальна криза, що сталася внаслідок розпаду Радян-
ського Союзу, зміна звичних форм життя, масове безробіття, шалена інфляція 
й невиплата зарплат спричинили очікування більшістю дослідників масових про-



Розділ 1. Політика й економіка: взаємозв’язок та вплив на суспільний розвиток 

63 

тестних акцій у суспільстві. Проте соціально-політичні проблеми не викликали 
особливо масового протесту населення, яке переважно було зайняте питаннями 
особистого виживання.  

Приблизно з 2000 р. економічна ситуація в країні почала налагоджуватися, 
стало поступово поліпшуватися матеріальне становище значної частини насе-
лення, почав зростати середній клас. Це, зокрема, продемонстрував й Інтегра-
льний індекс соціального самопочуття, який виміряється в межах моніторингу 
ІС НАН України. За цим виміром, значення, нижчі за 37 балів, характеризують 
низький рівень соціального самопочуття, 37–43 бали – середній, вищі за 43 
бали – високий [119, с. 202]. У 1995 р., коли методику вимірювання соціального 
самопочуття вперше було включено до інструментарію моніторингу, значення 
ІІСС-20 для населення України загалом становило 35,1 і до 2004 р. жодного 
разу не перевищило 36 балів (табл. 1.5.1). Лише в 2004 р. вперше це значення 
перевищило 37 балів, тобто подолало нижню межу, яка відокремлює людей з 
поганим самопочуттям від тих, хто потрапляє до категорії осіб із середнім рів-
нем соціального самопочуття.  

Таблиця 1.5.1 
Динаміка значення Інтегрального індексу соціального  

самопочуття населення України упродовж 1994–2005 рр. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ІІСС-20 35,1 35,1 34,7 33,7 34,6 34,8 35,0 34,8 35,5 37,3 
Джерело: за матеріалами моніторингу ІС НАН України. 

 
Водночас моніторинг ІС НАН України зафіксував цікаву тенденцію в питаннях 

щодо протестних настроїв населення (табл. 1.5.2). З 1994 по 1998 р. збільшувала-
ся частка тих, хто вважав за потрібне активно протестувати проти постійного погі-
ршення умов життя (з 23 до 38%). Потім два роки вона скорочувалася, а з 2001 р. 
знову почала зростати, піднявшись у 2004 р. до 42%. З іншого боку, відсоток готов-
ності взяти особисту участь в акціях протесту неухильно знижувався: з 35% 
у 1998 р. до 28% на початку 2004 р. [120, с. 148–149]. При цьому, якщо в 1998 р. 
частки тих, хто був готовий взяти участь в акціях протесту, і тих, хто не хотів цього 
робити, були однаковими – по 35%, то у 2004 р. перших стало в півтора раза мен-
ше – 28 та 48% [63, с. 19]. Хоча в кількісному вимірі й 28% готових до протесту – це 
багато в масштабах країни.  

І тут вибухнула "помаранчева революція", причому в таких масштабах, яких ні-
хто не чекав: як визнавали деякі представники опозиції, у разі масових фальсифі-
кацій виборів владою вони розраховували щонайбільш на 200–300 тис. своїх акти-
вних прибічників на вулицях та площах м. Києва. Більш як півмільйонні "помаран-
чеві" маніфестації та акції, що відбулися в столиці, стали несподіванкою не тільки 
для політиків, а й для багатьох фахівців, які досліджували проблеми протестного 
потенціалу українського суспільства [121, с. 6]. Усього ж, за підрахунками соціоло-
гів, безпосередньо брали участь у "помаранчевих" подіях понад 6,6 млн громадян, 
не рахуючи підлітків [40, с. 40]. 
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Таблиця 1.5.2 
Динаміка відповідей респондентів на запитання:  

"Що, на Вашу думку, краще – терпіти всілякі матеріальні труднощі заради 
збереження в країні порядку, миру та спокою чи у випадках значного  

погіршення умов життя виходити на вулицю з протестом?", % 

Варіанти відповідей 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Потрібно за будь-яку 
ціну зберігати поря-
док, мир, спокій 

 
44 

 
41 

 
35 

 
29 

 
29 

 
31 

 
36 

 
27 

 
34 

 
29 

 
34 

Потрібно активно 
протестувати проти 
постійного погіршен-
ня умов життя 

 
23 

 
26 

 
32 

 
37 

 
38 

 
34 

 
31 

 
40 

 
42 

 
47 

 
42 

Важко сказати 31,0 32,9 33,3 34,1 32,0 34,5 33,4 33,2 24,2 23,6 22,6 
Не відповіли 2 0,1 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 1 
Джерело: за матеріалами моніторингу ІС НАН України. 

 
Водночас, якщо оцінювати настрої переважної більшості населення країни, які 

виявили соціологи напередодні "помаранчевої революції", відповідно до вищеназ-
ваної теорії Дж.Дейвіса та Л.Едварда, або "ефекту Токвіля", як це ще в політології 
інколи називають (революція приходить не за погіршення соціально-економічного 
становища, а за нереалізованих надій в період, коли життя поліпшується) [90, с. 24], 
то необхідно визнати, що революційна криза в Україні існувала. Так, упродовж 
2002–2003 рр. в умовах економічного піднесення стала формуватися ситуація со-
ціальної напруженості. У 2003 р. у межах моніторингу ІС НАН України на запитання 
"Які почуття у Вас переважають, коли думаєте про майбутнє України?" з десяти 
запропонованих респондентам відповідей найбільший відсоток набрали почуття 
"надії" – 59%, далі почуття "тривоги" – 47%, а за ними з відносно великим відривом 
інші почуття: "страху" – 23%, "розгубленості" – 20, "інтересу" – 17% тощо. Ці показ-
ники ще й підтверджуються відповідями респондентів на інше запитання моніто-
рингу: "Як Ви вважаєте, у найближчий рік наше життя більш-менш налагодиться, чи 
ніякого поліпшення не відбудеться?". Якщо впродовж 1998–2001 рр. основна маса 
респондентів (60–70%) була "песимістами", бо вважала, що ніякого поліпшення не 
буде, то в період 2000–2004 рр. більшість становили вже "оптимісти" [122, с. 230, 
231]. Отож, поза сумнівом, можна стверджувати, що якщо не панівним, то принай-
мні домінуючим у суспільстві було почуття надії, а другим вагомим станом серед 
почуттів населення було почуття тривоги. А така ситуація свідчить про формування 
якщо не революційної кризи, то, принаймні, соціальної напруженості. Думається, 
що якби можновладці більш уважно поставилися до такої тенденції, то справа до 
"помаранчевої революції", можливо, й не дійшла б.  

Як свідчить моніторинг ІС НАН України, у 2005 р. у зв’язку з тим, що опитування 
проводилося в березні (чи не найвищий пік "помаранчевої революції"), ситуація істо-
тно змінилася. Кількість "песимістів" (тих, хто відповідав, що ніякого поліпшення 
в житті не відбудеться) впала з 43% у 2004 р. до 18% у 2005 р., а кількість "оптимістів" 
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(тих, хто вважав, що життя більш-менш налагодиться) зросла у зворотному порядку – 
з 18 до 40%. Незважаючи на незначне зростання чисельності осіб, які відчувають 
почуття надії (якщо у 2003 р. таких було 59%, то у 2005 р. – 61%), відбулася також 
якісна зміна почуття тривоги: якщо у 2003 р. людей з таким відчуттям було 47%, то 
у 2005 р. – уже лише 24%. З іншого боку, воно замість раніше існуючого великого 
розриву зблизилося за значущістю з такими почуттями, як інтерес (22%) і впевненість 
(20%) [122, c. 232]. 

Проте з 2006 р. в Україні відбулося відновлення ситуації соціальної напружено-
сті, хоча потенційно вона була менш вибухонебезпечною, рівень її гостроти був 
дещо нижчий, ніж у 2004 р. Так, значно зменшилася кількість "оптимістів", чисель-
ність яких хоч і перевищувала рівень 2004 р., але несуттєво: у 2004 р. – 18%, 
у 2006 р. – 22%. Водночас збільшилася кількість "песимістів", чисельність яких хоча 
й не досягла рівня 2004 р., але все-таки була значною: у 2004 р. – 43%, а в 2006 р. – 
35% [113, c. 233, 234]. Водночас кількість готових узяти безпосередню участь 
в акціях соціального протесту у 2006 р. стала більшою порівняно з 2004 р.: якщо 
тоді вона становила 28%, то у 2006 р. – 31% [63, с. 19].  

Про досить високий рівень протестного потенціалу населення країни свідчить 
і моніторинг УІСД/ЦСМ, зокрема липневе 2007 р. дослідження показало, що майже 
половина опитаних (44%) вважають можливими масові виступи населення на за-
хист своїх прав, а третина населення (31%) припускає свою участь у мітингах та 
демонстраціях протесту [29, с. 121]. 

Зважаючи на те, що впродовж останніх років економічне становище країни де-
що поліпшується (про це йшлося вище), що, за даними офіційної статистики, 
пом’якшуються показники соціальної напруги (якщо на початок 2003 р. заборгова-
ність населенню з виплат становила 3216 млн грн, то на початок 2007 р. – 
859 млн грн, якщо в 2002 р. рівень безробіття населення за методологією МОП за 
місцем проживання становив 9,6%, то у 2006 р. – 6,8%, якщо у 2002 р. чисельність 
працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості становила 
621,9 тис. осіб або 5,1% до загальної чисельності працівників, а в 2006 р. – 137,2 тис., 
або 1,2% [123, с. 192, 197, 205, 206, 210]), що, за даними моніторингу ІС НАН України, 
серед готових узяти участь у певних акціях протесту найбільше прихильників ринко-
вих відносин, молоді, освіченіших людей, з вищим рівнем доходів [124, с. 161], можна 
говорити, що конкретно-протестні настрої є більшою мірою відображенням не так 
"деструктивності", як "радикальності" та готовності до активного обстоювання влас-
них прав (принаймні, на декларативному рівні).  

Таким чином, узагальнюючи вищесказане, автори прийшли до висновку, що 
дослідження рівня соціальної напруженості та соціального протесту як результату, 
як прояву взаємодії політичних та соціально-економічних процесів, необхідно здій-
снювати, виходячи з методологічного підходу, який базується на тому, що цей прояв 
зумовлюється не стільки економічними причинами, як сприйняттям людьми розбіж-
ностей між умовами життя, на які вони претендують, та можливостями їх досягнен-
ня. Такий методологічний підхід дає право за допомогою соціологічних досліджень 
зробити висновок, що наприкінці 2004 р. в Україні склалася передреволюційна си-



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

66 

туація, а нині в українському суспільстві існує досить високий рівень соціальної 
напруженості. 

Отже, соціологія може бути важливим інструментом у вивченні впливу політич-
них та економічних процесів на стан соціальної напруженості в суспільстві та поте-
нціал соціального протесту. Звичайно, неможливо за допомогою її методів досте-
менно назвати конкретну дату й місце протестних акцій, розгортання чи неперерос-
тання їх у революційні події (хоча й тут соціологія має значні досягнення), однак 
певні тенденції в настроях населення, соціальній напруженості в суспільстві, його 
готовності до протесту соціологія може й має вивчати. Це особливо важливо для 
країн, де відбуваються трансформації в суспільному та економічному житті.  

1.6. Деякі узагальнення та висновки  

щодо взаємозв’язку політики й економіки 

Проведене дослідження показує, що між політичними та економічними процеса-
ми існують причинно-наслідкові зв’язки і вони суттєво впливають на соціально-
економічні перетворення в суспільстві, зокрема в трансформаційний період, який нині 
триває в Україні. 

Активна участь держави, інших суб’єктів політичного життя в соціально-еконо-
мічному розвитку країни, розумне поєднання ринкових і державних регуляторів дає 
можливість забезпечити реалізацію соціально-економічних цілей розвитку суспіль-
ства: досягнення високої ефективності виробництва, стабільного економічного роз-
витку і соціальної справедливості. Відтак в Україні, яка конституційно визначила 
необхідність побудови демократичної, соціальної, правової держави, у складних 
умовах трансформаційного періоду особливої актуальності набувають проблеми 
пошуку гармонізації політичних та соціально-економічних процесів.  

Колись відомий політичний діяч, прем’єр-міністр Великобританії У.Черчилль 
попереджав: "Ми повинні стерегтися спроб створити таке суспільство, де люди, за 
винятком політичних діячів та посадових осіб, нічого не варті; суспільство, де ініціа-
тива не винагороджується, а ощадливість не приносить благ" [125]. Отже, хід полі-
тичних та соціально-економічних процесів значною мірою залежить від того, наскі-
льки в країні розвинені основні їх чинники – громадянське суспільство та економіка 
знань. При цьому під поняттям "громадянське суспільство" автори мають на увазі 
не тільки інституційний феномен, що пов’язаний лише з громадською активністю, 
а й стан суспільства в цілому, який характеризується високим рівнем суспільної 
самоорганізації, розвитку демократії, реалізації прав і свобод людини як громадя-
нина, виконання нею своїх політичних, громадянських обов’язків, усвідомлення 
себе носієм суверенітету, джерелом влади, свідомим суб’єктом політичної діяльно-
сті, людиною, відповідальною за наслідки своїх дій, за майбутнє своєї країни і сві-
тової спільноти в цілому. Як правомірно підкреслюють академіки НАН України 
В.Семиноженко та В.Геєць: "За умов цивілізації "третьої хвилі" людина й особис-
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тість посідають центральне місце. Неувага до інтересів людини сьогодні – вірний 
шлях втрати національної конкурентоспроможності" [125].  

Найважливіші чинники ходу політичних та соціально-економічних процесів – 
громадянське суспільство й економіка знань – можуть успішно розвиватися лише 
за умов, коли: 

– центральною фігурою громадянського суспільства та економіки знань, навко-
ло якої все обертається, їх опорою є громадянин, що є особистістю суверенною, 
вільною, самостійною і відповідальною; 

– країна має позитивні результати розвитку демократичних процесів на тлі по-
єднання технологічних і культурних надбань;  

– демократизація розвитку суспільства відповідає сподіванням більшості гро-
мадян; 

– у політичній сфері всім громадянам забезпечена вільна участь у державних 
і громадських справах; 

– у країні успішно розвиваються ринкові відносини, що супроводжуються різно-
манітними формами власності та перевагою приватного капіталу, у суспільстві діє 
розгалужена ринкова інфраструктура, що підлягає регулюванню; 

– у країні забезпечено прямий, тобто індивідуальний цільовий доступ громадян 
до інформації, у тому числі й тієї, що створена й знаходиться в органах влади;  

– громадянське суспільство та економіка знань ґрунтуються на історичному 
досвіді, тобто здійснюється поєднання індивідуалізованих і національних цін-
ностей в результаті їх постійної ідентифікації; 

– у країні створюються національні інноваційні системи, що відповідають запи-

там сучасності і поєднуються структури суспільного й державного характеру. 

Зважаючи на те, що ми живемо сьогодні більшою мірою, ніж будь-коли, у глоба-

льному і взаємозалежному світі, де жодна держава не може існувати окремо, до ви-

значальних чинників політичних та соціально-економічних процесів необхідно віднес-

ти й глобалізацію. Водночас не можна чекати, що вона сама принесе позитивні ре-

зультати в соціально-економічному житті країни. Успіх у сфері розвитку залежить як 

від наявності відповідних міжнародних умов, так і від зусиль кожної країни зокрема. 

Це особливо актуально для країн, що розвиваються у трансформаційний період. При 

цьому глобалізація кидає виклик не лише економіці, але й політиці. Уявлення про те, 

що участь держави суперечить нормальній життєдіяльності сучасної ринкової еконо-

міки, не відповідає дійсності. В умовах кризи, коли необхідні активні дії, ініціатива має 

виходити від держави за широкої підтримки суспільства в цілому.  

Попри всі надії, які висловлювалися на зорі української незалежності, здобутки 

держави у вирішенні важливих соціально-економічних проблем поки що можна 

оцінити досить скептично. Вдала ж соціально-економічна політика держави позити-

вно впливає на настрої та очікування різних категорій населення. Недоліки у здійс-

ненні цієї політики призводять до того, що значна частина українських громадян 

постійно відчуває і матеріальний, і соціальний дискомфорт, дає низьку оцінку влад-

ним структурам, політичним інституціям в цілому.  
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Важливим інструментом дослідження стану самопочуття соціуму, вивчення 

шляхів його розвитку можуть бути соціологічні методи наукового пошуку. Аналіз 

соціологічних даних щодо відчуття та оцінки різними категоріями свого соціально-

економічного становища дозволяє дослідити взаємовплив політичних та соціально-

економічних процесів, що відбуваються в суспільстві.  

Можливості соціологічного виміру ходу політичних, соціально-економічних про-

цесів, які відбуваються в українському суспільстві, демонструють, зокрема, дані 

соціальних моніторингів, що проводять Український інститут соціальних досліджень 

ім. Олександра Яременка та Інституту соціології НАН України, які Були у першу чергу 

використані авторами при підготовці матеріалів цього розділу.  

Проведений аналіз показав, що хід політичних, соціально-економічних процесів, 

їх взаємозв’язок у сучасній Україні проявляється в оцінках українського загалу та-

ким чином: 

– хоча останнім часом і зростає кількість тих, хто вважає, що в країні зменшу-

ється частка бідних, загальний песимізм щодо змін у соціально-економічному житті 

поширюється на більшу частину населення: у липні 2007 р. майже половина рес-

пондентів (48%), відповідаючи на запитання "Як Ви особисто оцінюєте зміни соціа-

льно-економічної ситуації в країні за останній час?", сказали, що суттєвих змін не 

відбулося, більш ніж третина опитаних (36%) вважали, що ситуація погіршилася, 

і лише кожний дев’ятий (12%) вказав, що відчув зміни на краще;  

– значна частина населення постійно засвідчує розуміння того, що країна пот-

ребує перемін у політичному та економічному житті: у листопаді 2001 р. лише 27% 

респондентів відповіли, що вони схвалюють сучасний економічний і політичний 

курс країни (у вересні 2006 р. – 28%), у той же час 63% опитаних не погоджувалися 

з цим (у вересні 2006 р. – 64%), причому 35% (у вересні 2006 р. – 34%) робили це 

в категоричній формі;  

– громадяни у своїй масі проявляють досить низький рівень довіри до органів 

влади: у березні 2007 р. рівень недовіри переважав рівень довіри стосовно Верхо-

вної Ради України – на 33%, Президента України – на 25, Кабінету Міністрів Украї-

ни – на 21%; 

– більшість населення країни не знає, яким чином може впливати на вирішення 

важливих соціальних проблем: у кінці 2006 р. 3/4 громадян заявили, що вони не 

знають, як можуть діяти, щоб впливати на вирішення гострих питань у своєму на-

селеному пункті, 4/5 населення не знають, як впливати на діяльність місцевих ор-

ганів влади, 9/10 респондентів не вміють впливати на вирішення питань державної 

політики;  

– в Україні не користується великою повагою у населення виборча система: 

лише кожний п’ятий респондент (19%) у травні 2004 р. та в липні 2007 р. був упев-

нений, що в Україні вибори є реальним механізмом впливу громадян на владу; 

– хоча рівень довіри до політичних партій у країні впродовж останнього часу 

й зріс (із 10% у 2000 р. до 22% у червні 2007 р.), проте залишається одним із найниж-
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чих серед усіх основних суспільних інститутів, населення негативно ставиться до 

багатопартійності, яка існує нині в країні: майже половина респондентів (у квітні 

2006 р. – 46%) вважає, що Україні багатопартійна система не потрібна, досить незна-

чна частина населення (17–32% упродовж 2000–2004 рр. та 37–43% у 2005–2006 рр.) 

схиляється до того, що серед наявних політичних партій і рухів є такі, яким можна 

довірити владу; 

– незважаючи на те, що населення досить високо сприймає необхідність участі 

в діяльності громадських об’єднань (цю функцію в 2002–2006 рр. як важливу оці-

нювали 53–67% опитаних, важливість контролю з боку недержавних громадських 

організацій за діяльністю органів влади підкреслювали 72–79% респондентів), ли-

ше кожний п’ятий із молоді та дорослого населення перебуває в громадських орга-

нізаціях, населення дуже погано знає про участь громадських об’єднань у суспіль-

ному житті країни (більше половини респондентів або не можуть нічого про них 

сказати, або вважають, що їх взагалі немає); 

– у країні в "третьому секторі" спостерігається значна перекошеність у його ро-

звитку (партійних організацій більше, ніж громадських, у 3,6 раза), що свідчить про 

значну заполітизованість діяльності громадських об’єднань та значно меншу увагу, 

яку вони проявляють до вирішення актуальних соціально-економічних проблем на 

рівні громад та суспільства в цілому;  

– в Україні поки що не відповідає рівню розвинутого громадянського суспільст-

ва партнерська взаємодія влади і громадських інститутів: якщо, наприклад, у Німе-

ччині 70% коштів, які використовуються громадськими організаціями, виділяються 

з державного бюджету, то частка надходжень, які отримали громадські організації 

в Україні з державного бюджету, становила в 2006 р. лише 5,4% від загального їх 

обсягу, при цьому порівняно з 1996 р. ця сума скоротилася більш ніж удвічі – тоді 

вона становила 12,6%;  

– незважаючи на те, що більшість населення вважає, що в Україні існує право 

на свободу думки і слова (у вересні 2006 р. про це заявили 70% опитаних), проте 

лише 6% громадян вважають, що державні органи влади цілком доступні для того, 

щоб до них можна було звернутися будь-коли й отримати всю необхідну інформа-

цію, а ще 27% переконані в тому, що ці органи, скоріше доступні, ніж недоступні.  

Хоча в Україні населення більш політизоване, ніж у багатьох країнах Європейсь-

кого Союзу, проте політична грамотність і політична культура українських громадян 

знаходяться на досить низькому рівні. Значний негативний вплив на це має той факт, 

що в країні все ще не сформувалася впливова, авторитетна політична та економічна 

еліта: 80% опитаних у 2002 р. та 82% – у 2006 р. вважали, що політичні лідери відда-

лені від народу і байдужі до його проблем, а 86% респондентів у 2002 р. та 84% 

у 2006 р. сказали, що більшість державних чиновників, депутатів та інших людей "при 

владі" цікавлять лише питання власного збагачення та влаштування.  
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Проведений у ході дослідження аналіз дозволяє прийти до висновку, що 

в Україні на сучасному етапі громадянське суспільство існує на початковій стадії 

свого розвитку. 

У країні вже доволі тривалий час зберігається стійке розмежування прихильни-

ків різних ідейно-політичних течій. Третина респондентів постійно відповідають, що 

вони або не орієнтуються в політичних течіях, або жодний з ідейно-політичних на-

прямів не відповідає їхнім переконанням, або їм важко відповісти. Серед ідейно 

переконаних громадян останнім часом, після "помаранчевої революції", стали пе-

реважати ті, хто сповідує політичний напрям, що поєднує ідеї ринкової економіки 

й об’єднання України з Росією та ті, хто має національно-демократичні переконан-

ня, – кожний з них у межах 15–19%. Трохи відстають від них "ліві" переконання 

(комуністичні та соціалістичні) – разом у них 12–13%. Усі інші мають набагато мен-

ше прибічників. Серед прибічників різних політичних партій не існує великої різниці 

стосовно того, як вони стежать за політичними подіями в країні. Водночас залежно 

від ідейно-політичних настроїв економічна поведінка населення різниться суттєво. 

Так, якщо серед націонал-демократів виступають за підтримку ринкової економіки 

84%, то серед "лівих" – лише 22%, що майже в чотири рази менше.  

Негативний вплив на хід політичних та соціально-економічних процесів в Украї-

ні має те, що населення країни в своїй масі поділено за так званим фактором істо-

ричної ідентичності на дві основні групи: на Заході України населення консоліду-

ється на базі своєї історичної пам’яті і відповідного їй почуття – "вирватися з під 

гніту Росії", а на Сході історична пам’ять пов’язана з почуттям "соціально-

культурного зв’язку з Росією".  

Проблеми в розвитку політичних та соціально-економічних процесів призводять 

до погіршення стану соціальної напруженості в суспільстві та зростання потенціалу 

соціального протесту. Соціологічні дослідження можуть бути важливим баромет-

ром, який спроможний визначити їхній рівень. І хоча за допомогою лише соціоло-

гічних методів практично неможливо точно передбачити, коли соціальна напру-

женість переросте в конкретні форми соціального протесту аж до революції включ-

но, проте відслідкувати тенденції розвитку цих явищ, звичайно, можливо. І в цьому 

переконують реалії української політики, коли соціологи напередодні "помаранче-

вої революції" попереджали про зростання соціальної напруженості в суспільстві, 

готовності громадян до протесту.  

Зважаючи на те, що в Україні бракує широкомасштабних соціологічних обсте-

жень, що як у науковому, так і в практичному плані дозволили б значною мірою 

вирішити проблему оцінки самопочуття та очікувань населення щодо взаємозале-

жності політичних та економічних процесів і їх впливу на трансформацію суспільст-

ва, пропонуємо запровадити всеукраїнське опитування населення стосовно роз-

витку громадянського суспільства. Таке опитування мало б носити моніторинговий 

характер (проводитися раз чи двічі на рік) і здійснюватися на достатньо великій 

вибірці незалежною соціологічною службою.  
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На завершення необхідно підкреслити, що в ході дослідження було виявлено 

ряд важливих чинників, проявів причинно-наслідкових зв’язків між політичними та 

соціально-економічними процесами. Деякі з них отримали всебічну оцінку, проте 

немало проблем ще потребують поглибленого вивчення. При цьому в першу чергу 

необхідно звернути увагу на такі питання:  

– громадянське суспільство та економіка знань як безумовні чинники форму-

вання соціально активного громадянина, суспільної налаштованості на переміни; 

– громадянське суспільство та економіка знань як важливі чинники вирішення 

проблем соціально-економічної нерівності; 

– взаємовплив рівня політичної культури та матеріального стану громадянина 

на формування суспільної мотивації до реформ у суспільному житті;  

– трансформація ролі та впливів суспільних інститутів на соціально-економічні 

процеси; 

– громадянське суспільство та ринкові відносини як важливі чинники забезпе-

чення прозорості діяльності органів влади, громадського контролю за їх роботою;  

– громадянське суспільство та економіка знань як безумовні чинники для 

реалізації в Україні доктрини "випереджального розвитку". 

На думку авторів, вивчення цих та інших проблем стосовно взаємозв’язків між 

політичними та соціально-економічними процесами, впровадження ефективних 

механізмів моніторингового дослідження настроїв та сподівань різних категорій 

населення у цій сфері сприятиме соціально-економічним перетворенням в україн-

ському суспільстві, пошуку дієвих шляхів їх вирішення. 
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Розділ 2 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  
ТА РИНКОВА ЕКОНОМІКА 

Затяжного характеру набула криза соціальної сфери в Україні доби незалежно-
сті, тому посилення соціальної безпеки економічними важелями та захист суспільс-
тва від соціально-економічних ризиків стає актуальним завданням державної полі-
тики. Пошук балансу ринкової економіки та соціальної сфери ґрунтується на пі-
знанні законів суспільного розвитку, виявленні чинників взаємодії соціальних та 
економічних процесів, а з’ясування причинно-наслідкових зв’язків та аналіз їх про-
явів дають змогу чіткіше формулювати завдання соціальної політики. Соціальні цілі 
останнім часом стають головним пріоритетом розвитку. Адже ні виробництво, ні 
політика, ні економіка не є метою розвитку суспільства, а тільки постійне підвищен-
ня якості життя його членів, їх добробуту, соціального самопочуття тощо. Усвідом-
лення цієї закономірності привело цивілізований світ до побудови соціальної дер-
жави, соціально-орієнтованого ринку, соціального партнерства. У цьому розділі 
робиться спроба через аналіз основ функціонування економічної та соціальної 
сфер, пошуки точок їх взаємодії та взаємозв’язку, розгляд існуючих теорій та під-
ходів до узгодження ринкової економіки та соціальної сфери, а також через соціо-
логічний аналіз вітчизняних реалій соціально-економічного життя виявити ключові 
проблеми збалансування економіки та соціуму і пов’язані з цим виклики та сфор-
мулювати адекватні відповіді на них. 

Наприкінці ХХ ст. змінилася парадигма суспільного розвитку – не економіка ви-
значає вектор розвитку, ні саме господарство, а розвиток всього господарського 
життя для підвищення якості життя всіх його членів. Покращення соціальних пара-
метрів є головним джерелом підвищення ефективності економічних результатів. 

За сучасних орієнтирів світового розвитку державною філософією багатьох 
європейських країн із соціальним ринковим господарством стає формування 
соціальної держави, програмною метою якої є забезпечення гідних умов життя 
та добробуту її громадян. Результативність дій задля досягнення цих цілей 
залежить, насамперед, від ефективності управління соціально-економічними 
процесами. Тому при плануванні та реалізації основних напрямів соціальної 
політики актуальним та ефективним є використання результатів соціального 
моніторингу, соціологічних та експертних опитувань, наукових досліджень 
з проблем соціального управління тощо.  

Так, нами в ході дослідження було проаналізовано низку соціологічних показни-
ків, які характеризують зв’язки між соціальною сферою та економікою і проявляються 
в таких ознаках, ставленнях та очікуваннях населення, як оцінки соціально-еконо-
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мічної ситуації та курсу реформ; визначення шляхів та напрямів покращення со-
ціально-економічної ситуації, ступінь підтримки необхідності подальшого реформу-
вання економіки; поширення ідеалів рівності та справедливості в українському суспі-
льстві; ставлення до диференціації доходів; оцінка допустимості участі держави 
в управлінні економікою; оцінка стану системи соціального захисту населення та 
ступеня дотримання прав людини на соціальний захист; ступінь задоволеності жит-
тям та оцінка прийнятності та сприятливості соціально-економічної ситуації тощо. 

Аналіз цих основних проявів взаємодії економічної та соціальної сфер став ба-
зою для підготовки переліку індикаторів інтегральної системи моніторингу соціаль-
но-економічного становища населення. Ці індикатори є більш або менш інформа-
тивними та інтегральними, адже вимірюють різні за масштабами прояви соціально-
економічних взаємодій та оцінюють явища різної тривалості, тому не завжди мож-
ливо відслідковувати їх динаміку. Відтак подальша робота бачиться у напрямі сис-
тематизації використання індикаторів оцінки соціально-економічної взаємодії, відс-
теження динаміки окремих проявів впливу ринкової економіки на соціальну сферу, 
з’ясування тенденцій тощо. 

2.1. Взаємозалежність економічної  

та соціальної сфер 

Економічна та соціальна сфери перебувають у тісній взаємодії, що особливо яск-
раво проявляється у відтворювальному аспекті їх взаємозв’язку. Економіка на кож-
ному рівні свого розвитку "поставляє" ресурси для функціонування і розвитку соціуму 
(включаючи освіту, охорону здоров’я, право, рівень і якість життя, можливості мобіль-
ності тощо). У свою чергу якість "відтворених" за певних економічних умов індивідів 
у наступний момент часу сильно впливає на економічний розвиток, примноження 
національного багатства, змінює самих людей і одночасно створює економічні ресур-
си, які впливають на параметри подальшого соціального відтворення.  

Двосторонні зв’язки між економікою та соціальною сферою проявляються у по-
рівнянні вироблених витрат з досягнутими результатами, оптимізації співвідношен-
ня прибутків і витрат шляхом порівняння альтернативних способів використання 
обмежених ресурсів за умови дотримання певних соціальних обмежень. Такий 
підхід дає змогу обирати ефективніші економічні й соціальні стратегії і надає еко-
номічній і соціальній політиці іншого статусу. 

Увага до соціальних аспектів відтворення економіки зумовлюється ще однією 
важливою обставиною: врахування та уміле використання соціальних чинників при 
розробці й реалізації економічних стратегій може стати важливим джерелом еко-

номічного розвитку, а неувага до них, навпаки,  істотним соціальним обмежува-
чем. Провідна роль соціальних аспектів у соціально-економічній політиці визнача-
ється перш за все тим, що формування ринкової економіки не самоціль, а засіб 
досягнення цілей вищого порядку (підвищення рівня і якості життя, збільшення 
тривалості здорового життя тощо).  
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У пошуку можливостей узгодження принципів соціальної рівності й справедли-
вості та економічної ефективності полягає суть досягнення "великого компромісу", 
навколо якого вже понад півсторіччя точаться дискусії соціологів, філософів, полі-
тологів, економістів. У ході цих дискусій виникли ідеї, які нині є політичними та еко-
номічними доктринами розвитку багатьох розвинених країн світу – ідеї "нового гу-
манізму" (Римський клуб), "соціальної держави" тощо. Можна сказати, що історія 
ХХ ст. – це історія усвідомлення необхідності розвитку економіки, що враховує 
інтереси всього суспільства, а соціальний фактор визначає пріоритети діяльності 
держави в сучасних умовах. 

Своєрідним поєднанням, компромісом чи спробою гармонізації соціальної сфе-
ри й ринкової економіки стала нинішня модель суспільного розвитку розвинених 
західних країн, що отримала назву соціальної ринкової економіки чи соціально-
ринкового господарювання. Суть її полягає в посиленні економічної активності 
держави, спрямованої на стабілізацію соціально-економічного розвитку суспільст-
ва. Посилення ролі держави в управлінні економікою означає також збільшення її 
впливу на розподільчі процеси, які відбуваються через ланки її фінансової системи. 
Найбільш вагома функція, що відображає зростаючий вплив держави на економіку 
та є характерною для багатьох розвинених країн світу, – широке фінансування 
соціальних програм, шляхом яких реалізується політика стабілізації соціально-
економічного становища членів суспільства. 

Соціальне ринкове господарство свого часу ґрунтувалося на політиці неолібе-
ралів, основним завданням яких було усвідомлене формування заснованого на 
волі, проте одночасно соціально орієнтованого громадського, економічного й соці-
ального порядку, що забезпечується сильною державою. Економічна концепція 
соціальної ринкової економіки спрямована на поєднання гарантованою правовою 
державою свободи, економічної свободи і принципів соціальної захищеності та 
соціальної справедливості. Свобода і справедливість є основними постулатами 
соціального ринкового господарства [1, c. 222].  

На основі цих ідей у середині ХХ ст. в умовах повоєнної Німеччини була розро-
блена концепція соціального ринкового господарства, основними авторами якої 
були А.Мюллер-Армак, О.Рюстов, В.Репке і Л.Ерхард. Згідно з її основними посту-
латами стан розвитку соціальної ринкової економіки досягається за допомогою 
трьох основних цілей: досягнення максимально високого добробуту (завдяки вста-
новленню порядку конкуренції та економічної свободи); забезпечення економічної 
ефективності; соціальна забезпеченість, соціальна справедливість і соціальний 
прогрес (перш за все захист сім’ї, справедливий розподіл доходів і майна). 

Соціальна ринкова економіка (соціальне ринкове господарство) являє собою 
концептуальну модель соціально-економічної системи, в основі якої лежить ідея 
можливості компромісу між економічною ефективністю (як результатом дії ринко-
вих сил) та соціальною сферою. Соціальна ринкова економіка з точки зору її авто-
рів повинна була означати рівновагу між особистою свободою і соціальною спра-
ведливістю, свободою конкуренції та соціальною рівністю.  
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Основою і суттю соціальної ринкової економіки є не механізм перерозподілу, 
а високий рівень виробництва життєвих благ. Високий обсяг національного доходу 
дає змогу державі вільно розпоряджатися різними його частинами в інтересах за-
безпечення загального добробуту, соціальної справедливості й захищеності, не 
втручаючись у механізм економічного стимулювання, що забезпечується суворим 
дотриманням принципів ринкового господарювання. При цьому зникає суперечність 
між категоріями "економічна ефективність" і "соціальна справедливість", значний 
обсяг національного доходу задовольняє потреби широких верств населення, при 
цьому не зменшуючи тієї його частини, що скеровується для забезпечення ефектив-
ності виробництва. 

На рубежі ХХІ ст. розпочався перелом, якісний стрибок у суспільних відносинах, 
пов’язаний з усвідомленням нової парадигми суспільного прогресу, – розвитку лю-
дини, особистості з усім багатством її здібностей та потреб. "Економічну людину" 
в цьому розумінні змінює "людина соціальна". Соціалізація економіки є закономір-
ним процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, у якому 
на перший план виступають такі форми її прояву, як зміна характеру соціально-
економічних відносин у суспільстві, покращення якості людського капіталу, висока 
динаміка руху робочої сили, збільшення обсягу соціальних інвестицій в науку, осві-
ту, охорону здоров’я тощо.  

Процес розвитку соціальних відносин у суспільствах з розвиненою економікою 
має дуалістичний характер, що проявляється у двох протилежних тенденціях. 
З одного боку, відбувається посилення соціалізації суспільного життя внаслідок 
домінування парадигми соціально-економічного розвитку "homo sociologicus". Це 
передбачає врахування під час розробки національної соціальної політики певного 
обмеження підприємництва, впливу існуючої соціальної структури та цивілізаційних 
традицій, цінностей, тобто всебічного врахування соціальних чинників. З іншого – 
економічні реалії шляхом підвищення глобальної конкурентоспроможності призво-
дять до згортання фінансування соціальних програм, що чітко відповідає основним 
постулатам парадигми "homo economicus". 

Розвиток соціальної спрямованості економічних відносин у широкому сенсі поля-
гає в соціалізації та гуманізації суспільних відносин через орієнтацію економічних 
важелів на різнобічний розвиток особистості та піднесення добробуту населення, 
поєднання інтересів виробників і споживачів. 

Процеси соціалізації ринкового господарства, ринкової системи які привели до 
трансформації капіталістичної ринкової системи в розвинених країнах сьогодні 
збуджуються процесами глобалізації і в інших регіонах світу, стають зразком при 
формуванні економічних відносин та соціальної політики для багатьох країн. Вод-
ночас існують негативні, суперечливі наслідки глобалізації, що ставлять під загрозу 
не тільки довіру з боку народів та урядів до цілей та інструментів глобалізації, але 
й перспективи подальшого існування та розвитку людства.  

Закономірністю сучасного розвитку людської цивілізації є, з одного боку, тренд 
до економічного, технічного та виробничого нівелювання його рівнів, а з іншого – 
ускладнення та наростання соціальної фрагментації в західних суспільствах, поси-
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лення майнової нерівності їх членів, а також розкол раніше відносно цілісного гро-
мадянського суспільства на групи й прошарки за етнічними, національними, релі-
гійними та культурними ознаками. Країни з перехідними економіками демонструють 
вищі показники нерівності розподілу доходів у суспільстві. Цей стан призводить до 
майнового розшарування в країнах з перехідною економікою та міжкраїнового тис-
ку через диференціацію у доходах населення. 

На сучасному етапі світового економічного розвитку будь-яка національна соціа-
льна політика набуває наднаціонального й транснаціонального характеру. Сучасний 
світ переживає період трансформації та глобалізації економічних, соціальних, еколо-
гічних та інших процесів. Усе більш вагому роль відіграють транснаціональні зв’язки 
в науково-технічній, інформаційній, торговельній, культурній сферах тощо. Але одно-
часно зросли регіональні диспропорції як всередині країн, так і в більших масштабах. 
Нова сходинка інтернаціоналізації являє собою сукупність процесів, що мають багато 
суперечностей. Мається на увазі фінансова глобалізація, транснаціоналізація фірм, 
загострення соціальних проблем, особливо у сфері зайнятості, їх дестабілізуючий 
вплив на ринок праці. Тому в умовах трансформації та глобалізації економіки виникає 
необхідність не тільки переосмислити деякі поняття, але й поставити нові завдання 
в соціальній сфері, які враховували б інтереси різних соціальних груп, перш за все 
людей праці та людей похилого віку. Для створення стабільної ситуації всередині 
будь-якої країни дуже важливим є досягнення більш збалансованого та справедливо-
го співвідношення між ринком і потребами соціальної солідарності, вирішення за-
вдань, пов’язаних із забезпеченням прав людини у всій їх сукупності [2]. 

Світова соціальна політика включає в себе всесвітній соціальний перерозподіл, 
глобальне соціальне регулювання та глобальне соціальне забезпечення1. Нині виникла 
можливість набуття соціальною політикою статусу ефективної глобальної політики, 
спрямованої не тільки на збереження суверенітету держави, але й на втручання у сві-
тову економічну систему з метою піднесення добробуту населення планети [3, с. 14]. 

Проблема соціалізації економіки, визначення місця та ролі соціальних критеріїв 
економічного розвитку досліджувалися у працях Дж.К.Гелбрейта, К.Маркса, 
А.Мюлера-Армака, М.Мюрдаля, П.Самуельсона, Дж.Стігліца, М.Фрідмена, Ф.Хайє-
ка та інших видатних економістів. Широке відображення проблема соціальної оріє-
нтації перехідної економіки та аналіз форм і методів реалізації соціальної політики 
знайшли в працях відомих українських учених Ю.Бажала, В.Базилевича, Л.Бес-
часного, В.Ворони, А.Гальчинського, С.Мочерного, А.Нестеренка, Ю.Пахомова, А.Чух-

                                                                 
1 Соціальний перерозподіл між країнами відбувається на субглобальному рівні (найбільш вдало й ефекти-
вно – в країнах Європейського Союзу) через структурні й асоційовані фонди, які гарантують підтримку бідні-
ших регіонів багатшими.  

Глобальне соціальне регулювання охоплює ті механізми, інструменти та політичні заходи на наддержавно-
му й світовому рівнях, які призначені для регулювання умов торгівлі й діяльності фірм в інтересах соціаль-
ного захисту та добробуту. Глобальне соціальне забезпечення передбачає забезпечення суспільного доб-
робуту на вищому, ніж уряд держави, рівні. Тут ідеться про спроби, що досі робляться тільки виключно на 
субглобальному, особливо європейському рівні, завдяки яким люди одержують доступ до послуг або можли-
востей у царині соціальних прав громадян через агенції, що діють на наддержавному рівні (Комісія ООН 
з питань допомоги біженцям, Рада Європи тощо).  



Розділ 2. Соціальна політика та ринкова економіка 

77 

на, М.Шульги та інших, а також відомих російських економістів Л.Абалкіна, Т.Заслав-
ської, В.Іноземцева, Л.Колганова, В.Радаєва. Соціальні аспекти економічного зростання 
останнім часом ґрунтовно досліджуються В.Гейцем, Е.Лібановою, І.Калачовою, В.Нові-
ковим, О.Палій, В.Скуратівським та ін. 

Становлення нової соціально-економічної системи, заснованої на ринкових від-
носинах, безпосередньо пов’язане з реформуванням діючої соціальної політики 
й соціального управління, що раніше визначалися здебільшого як заходи щодо соці-
ального захисту окремих категорій населення (пенсіонерів, інвалідів, студентів, бага-
тодітних сімей тощо). Такий підхід мотивувався дією жорстких ринкових правил, за 
яких кожна працездатна людина має власними зусиллями забезпечити добробут 
своєї сім’ї та її соціальну захищеність [4]. 

Однак світовий досвід переконує, що така система матеріального самозабез-
печення не створюється автоматично, довільно. Для її появи та функціонування 
необхідні певні макроекономічні передумови (фінансово-економічні підстави), які б 
зачіпали інтереси всіх членів суспільства, його соціальних груп. У розвинених краї-
нах світу створенню сприятливих передумов для матеріального самозабезпечення 
працездатних приділяється велика увага. 

Незважаючи на зменшення ступеня втручання держави в регулювання соціаль-
но-економічних процесів, у переважній більшості країн з ринковою економікою діють 
гарантії в галузі доходів, створенні розгалуженої мережі банку робочих місць, функці-
онують державні системи регулювання зайнятості, підготовки, перепідготовки й під-
вищення кваліфікації кадрів, стимулюється професійна та територіальна мобільність 
населення, застосовуються інші інструменти соціального захисту громадян. 

Соціальна політика як прояв взаємодії економічних та соціальних процесів 
об’єднує елементи економічної, фінансової, правової політики, виходячи на якісно 
новий рівень – інтегрованої соціально-економічної політики. Такої думки притриму-
ється відомий канадський фахівець із проблем соціальної політики Т.М.Ганслі [5, 
с. 13], який до проблемного кола соціальної політики включає: 

 заходи і програми, безпосередньо спрямовані на забезпечення соціальних 
винагород (дохід або послуги, включно з освітою, охороною здоров’я, соціальним 
захистом та персональними соціальними службами (догляд, реабілітація, профіла-
ктика тощо); 

 заходи, що регулюють приватну поведінку задля досягнення соціальних ці-
лей (поєднання прав та обов’язків громадян, забезпечення прав людини та право-
суддя, заходи з працевлаштування, захисту споживачів, стосовно сім’ї тощо); 

 соціальні та інші місцеві заходи (з метою перерозподілу податків, фінансові за-
ходи щодо надання робочих місць, забезпечення доступності перевезень, заходи із 
забезпечення прав орендарів тощо). 

Інтегрована соціально-економічна політика, що застосовує інструменти економіч-
них оцінок соціальних процесів, здатна поступово спонукати всі галузі економіки 
дбайливіше ставитися до людини, до збереження і розвитку (розкриття) людського 
потенціалу. Вона сприяє тому, щоб соціальні аспекти зайняли провідне місце в соціально-
економічному розвитку. Потенціал соціально-економічної політики не вичерпується 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

78 

економічними стимулами (наприклад оцінкою вартості людського життя і втрати здо-
ров’я). Він значною мірою пов’язаний із грамотним використанням в управлінських 
діях соціальних чинників і соціальних обмежувачів економічного розвитку. 

Соціальні особливості знаходять віддзеркалення перш за все в механізмах вибору 
пріоритетних цілей державної політики, а також у тих зусиллях, які прикладає (або не 
прикладає) влада для досягнення суспільної згоди з приводу цих пріоритетних цілей 
і способів їх досягнення. Вони проявляються в домінуючих уявленнях про допустимі 
масштаби соціальних нерівностей (зокрема про те, які з них сприймаються справедли-

вими, а які  ні), в очікуваннях належної соціальної ролі держави тощо [6]. 
У суспільствах, що переживають трансформаційний період, очевидним є те, що 

соціально-економічні розбіжності досягають особливої глибини. У стабільних, ста-
лих соціумах вони здебільшого пов’язані з різним ступенем прояву одних і тих же 
тенденцій (наприклад стан більшості поліпшується або, навпаки, погіршується, але 
в різних груп різною мірою). У перехідних же суспільствах абсолютне підвищення 
життєвого рівня одних часто поєднується з відносним збідненням тих, чиє життя 
поліпшується повільніше, а абсолютне пониження життєвого стандарту – з віднос-
ним збагаченням тих, хто втрачає порівняно небагато.  

За таких умов значно актуалізується проблема визначення та дотримання соці-
альних стандартів, оптимізації та ефективного розподілу соціальних трансфертів. 
Однак характерною для більшості пострадянських країн є соціальна політика, що 
намагається компенсувати підвищенням частки ресурсів, спрямованих на соціальні 
цілі, відсутність чи нестачу реальних реформ, орієнтованих на підвищення ефекти-
вності системи соціального захисту. 

У період активного економічного реформування вирішення соціальних питань, 
як і розробка адекватної змінам соціальної політики, були відкладені "до кращих 
часів". Однак усталення ситуації щодо створення основних ринкових інститутів, 
економічне зростання останніх років, намагання відновити дореформений рівень 
доходів підводять до висновку, що "кращі часи" вже наступають, а незавершеність 
соціальних реформ може стати серйозним бар’єром на шляху розвитку цивілізова-
них ринкових відносин. Прийшла пора змінити утилітарні уявлення про соціальну 
політику як про щось пов’язане тільки з економікою і фінансами (останнім часом 
економічна наука й соціальна практика активно розвивалися саме в цьому напрямі, 
а велика кількість публікацій з проблем диференціації доходів, прожиткового міні-
муму, вимірювання добробуту домогосподарств відсунули дану проблематику 
з авангарду соціально-економічних досліджень).  

Актуальність дослідження взаємозв’язку та взаємовпливу економічної та соціа-
льної сфер і спроб їх узгодження зумовлена також тим, що сучасна соціальна полі-
тика в Україні переживає період зміни парадигми та поступового переходу від па-
терналістської моделі до активістської. А це потребує створення умов, можливос-
тей, системи мотивацій до самореалізації в соціальному житті якнайбільшої кілько-
сті населення [7, c. 9]. 

Отже становлення в Україні соціально-економічної системи, заснованої на рин-
кових відносинах супроводжується реформуванням існуючої соціальної політики 
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і соціального управління. За умов тіснішого взаємозв’язку економічної та соціальної 
сфер, глобального тренду соціалізації економіки, утвердження нової парадигми 
суспільного прогресу – розвитку людини, цілеспрямована, ефективна соціальна 
політика є нагальною суспільною потребою нашого часу та інструментом забезпе-
чення соціальної безпеки. Актуальність вітчизняної соціальної політики визнача-
ється також соціально-економічною та політичною ситуацією перехідного періоду, 
що характеризується зростанням соціальних ризиків, значним дистанціюванням 
між владою і населенням, його розчаруванням у спроможності влади вирішити 
основні соціальні проблеми, відстороненістю населення від участі в розробці та 
реалізації соціальних програм різного рівня.  

Вершиною ефективної державної політики, наслідком успішної гармонізації 
економічної та соціальної сфер є запровадження інтегрованої соціально-еконо-
мічної політики, що застосовує інструменти економічних оцінок соціальних процесів 
та сприяє тому, щоб соціальні аспекти посіли провідне місце в соціально-
економічному розвитку. 

2.2. Основні концепції балансу ринкової  

економіки та соціальної політики 

Практики реалізації в розвинутих країнах. Спроби збалансувати економічну 
й соціальну сфери тривають у різних типах суспільств з різним рівнем соціально-
економічного та політичного розвитку упродовж тривалого часу [8, c. 158–166]. 
Аналіз основних концепцій балансу ринкової економіки та соціальної сфери розви-
нених країн світу є корисними для практичного використання в процесі реформу-
вання системи соціально-економічних відносин в Україні. Значення такого аналізу 
зростає внаслідок наявності загальних закономірностей соціальних перетворень у 
світовій економіці, а також через надто стрімке входження України в процес міжна-
родного поділу праці [9, c. 10–16]. 

Існує кілька різних моделей соціально-орієнтованої економіки і, відповідно, со-
ціальної політики: континентальна (поширена в Німеччині2, Австрії, Бельгії, Ні-
дерландах; характеризується високими обсягами перерозподілу ВВП через бю-
джет, розвинутою системою соціального партнерства, активною політикою підтрим-
ки зайнятості), англосаксонська (Великобританія, Канада; характеризується мен-
шими обсягами перерозподілу ВВП, пасивною політикою підтримки зайнятості), 
середземноморська (Італія, Греція, Іспанія; характеризується високим обсягом 
перерозподілу ВВП, адресною соціальною допомогою), скандинавська3 (Швеція4, 

                                                                 
2 Іноді окремо виділяється німецька модель соціального ринку. 
3 В академічних дослідженнях поки не склався консенсус щодо того, що ж включає скандинавська модель 
добробуту. Проте більшість дослідників сходяться на тому, що вона характеризується зміцненням солідар-
ності і збільшенням рівності. Основні характеристики скандинавської моделі добробуту: всеосяжний харак-
тер (ширше охоплення, порівняно з іншими країнами; більша роль держави, ніж ринку або громадянського 
суспільства); повна зайнятість (забезпечення повної зайнятості населення і/або попередження безробіття, 
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Норвегія, Данія; для неї властиві до 70% перерозподілу ВВП через бюджет, актив-
на політика на ринку праці). Багато авторів намагаються вбудувати в концепцію 
держави загального добробуту й соціальну політику СРСР (так звану "радянську 
патерналістську"), розглядаючи її як самостійний євразійський тип.  

Формулюючи типологію соціальних політик, Н.Меннінг наголошує на моделі 
управління і виділяє плюралістичну модель, корпоративну, марксистську і модель 
еліт [10]. Згідно з теорією "держави загального добробуту" Г.Еспінг-Андерсена роз-
різняють три типи соціальної політики: неоліберальний, соціально-демократичний, 
консервативно-корпоративістський. В основу даної класифікації покладено три 
параметри: рівень заміщення ринкового розподілу товарів і послуг неринковими 
механізмами; нерівність в доходах і доступі до життєво важливих ресурсів; форми 
втручання держави в розподіл матеріальних благ. Держава загального добробуту – 
це атрибут демократичного цивільного суспільства і правової соціальної держави. 

Ліберальний тип характеризується залежністю від ринку, відносно високою страти-
фікацією доходів і державною інтервенцією, що регулює ринкові відрахування до фон-
дів соціального захисту [11]. Для соціально-демократичного типу характерні незалеж-
ність від ринкового внеску, низька стратифікація, інтенсивне державне забезпечення і 
фінансування. Визначальними компонентами консервативного типу є висока страти-
фікація доходів і соціального статусу, помірна залежність від ринкового внеску, незнач-
не державне забезпечення з орієнтацією на некомерційних благодійників [12]. 

Спробою генералізації багатьох існуючих класифікацій типів соціальної політи-
ки є виділення нині в Європейському Союзі двох основних моделей соціальної по-
літики: "бісмарківської" та "беверіджської" [13]. "Бісмарківська" модель встановлює 
твердий зв’язок між рівнем соціального захисту й тривалістю професійної діяльнос-
ті. Соціальні права зумовлюються тими відрахуваннями, що виплачуються протя-
гом усього активного життя, тобто соціальні виплати набувають форми відкладення 
доходів (страхових внесків)5. "Беверіджська" будується на положенні, що будь-яка 

                                                                                                                                               
особливо тривалого); рівність (збільшення рівності між різними гендерними, віковими, класовими, сімейни-
ми, етнічними, релігійними, регіональними й іншими групами); універсальність (право на основні соціальні 
гарантії у натуральному й грошовому виразі для широкого спектра соціальних обставин і життєвих ситуа-
цій); висока якість цих гарантій (соціальні послуги мають високу якість і надаються професіоналами в даній 
сфері); щедрість гарантій (грошові трансферти, особливо для низькодоходних груп, достатньо щедрі, щоб 
забезпечити "нормальний" рівень життя). Скандинавська модель соціальної держави довгий час вважалася 
найбільш сучасним і зрілим зразком держави добробуту. Проте події останніх років у економіці, політиці та 
соціальній сфері поставили під питання стійкість і бажаність скандинавської моделі. 
4 У скандинавській моделі часто окремо виділяють шведську модель загального добробуту та політику 
"соціальних трансфертів" у Данії. 
5 Страхові каси, якими керують на паритетних чи розмежованих засадах роботодавці й представники най-
маних працівників, збирають у певних установлених розмірах відрахування із заробітної плати (їх розміри 
встановлюються, як правило, через колективні договори), з яких формуються різні професійні позикові 
фонди й здійснюються соціальні виплати. Вони не повинні субсидіюватися з бюджету будь-якого рівня, 
тому що податковий перерозподіл, реалізований через універсальний бюджетний підхід, суперечить логіці 
трудової (страхової) участі. Соціальний захист повинен бути принципово незалежним від фінансових мож-
ливостей держбюджету. Звичайно, для громадян і сімей з обмеженими можливостями активної трудової 
діяльності існує національна солідарна допомога, що реалізується через муніципальні служби для малоза-
безпеченого населення чи добродійність. Але це допоміжні механізми, а не основні принципи. 
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людина (з числа економічно активного чи неактивного населення) має право на 
мінімальну захищеність у випадку захворювання, втрати здоров’я, на старість та 
з інших причин, що спричиняють зниження або втрату доходів6. 

На сучасному етапі створюються передумови соціальної орієнтації економіки 
більшості розвинених країн світу, підпорядкування їх економічної політики завдан-
ням розвитку людини. Як наслідок, у відповідності з новою домінантою соціально-
економічних відносин відбувається соціалізація економічного механізму, зростає 
його соціальна спрямованість, стає тіснішим взаємозв’язок соціальних завдань 
з матеріальними параметрами економічної системи. 

Це знайшло відображення в Європейській моделі соціально орієнтованої еконо-
міки, що фокусується на питаннях корпоративного управління. Принципи корпорати-
вної соціальної відповідальності передбачають: впровадження інновацій для підви-
щення якості праці та створення безпечних умов праці; організацію навчання впро-
довж життя; забезпечення гендерної рівності у сфері оплати праці й зайнятості; гума-
нізацію соціально-трудових відносин; встановлення конструктивних зв’язків із недер-
жавними і благодійними організаціями, муніципальними органами [3, с. 15–16]. 

Ключовими позиціями нової соціальної політики, зазначеними в концепції Європей-
ської соціальної моделі, є підвищення вкладу соціальної політики в економічне зрос-
тання (завдяки розвитку безперервного навчання, модернізації охорони праці та рефо-
рмуванню соціального захисту); подовження трудового життя через розширення зайня-
тості не тільки дорослих, а й молодих; підтримка соціальної інтеграції, здійснення інвес-
тицій у дітей та молодь7; динамізація демографічних процесів (надання імміграційній 
політиці більш інтегрованого характеру та підтримка молоді в народженні будь-якої 
кількості дітей); забезпечення якісного управління соціальною сферою. 

Західні вчені нині схиляються до думки, що соціальна структура сучасного сус-
пільства змінилася [14]. Традиційне класове капіталістичне суспільство зі значною 
часткою робітничого класу, невеликим прошарком дрібної буржуазії та ще меншим 
шаром власне буржуазії перетворилося в суспільство великої середньої маси, не-
значного елітного шару та зростаючої меншості соціально виключених (андеркла-
су). Нинішні постіндустріальні суспільства визнаються суспільствами ризиків. Там, 
де старі держави добробуту прагнули до солідарності та рівності, нові держави 
добробуту більшою мірою зацікавлені в безпеці та розділенні ризиків [15]. 

Нинішня тенденція, що оформилася на зламі тисячоліть, сприяє зростанню ро-
зшарування, збільшенню частки незаможних громадян, посилює соціальну напругу. 

                                                                 
6 У державах, що вибрали цю модель, діють системи страхування на випадок захворювання, прикріп-
лення до таких систем є автоматичним, а пенсійні системи забезпечують мінімальні доходи всім старим 
незалежно від їхніх минулих відрахувань від заробітної плати (так звані соціальні пенсії – на відміну від про-
фесійних). Такі системи соціального захисту фінансуються через податки з державного бюджету. У дано-
му випадку переважає принцип національної солідарності, заснований на концепції розподільчої справед-
ливості. Прихильниками цієї системи є Великобританія та країни Скандинавії. Їх досвід переконує, що вони 
досягли певних результатів у вирішенні різних соціальних проблем, зокрема проблем бідності. 
7 Сучасна соціальна політика особливу увагу приділяє похилим людям та усталеності пенсійного забезпечення, 
однак не треба ігнорувати той факт, що в сучасній Європі значна частина молодих людей, які в майбутньому 
будуть відігравати провідну роль у суспільстві, стикається с ризиком бідності. 
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Значним ризиком нині є формування дуалістичного суспільства, у якому створення 
багатства зосереджується в руках висококваліфікованої робочої сили, а доходи 
розподіляються на користь зростаючої маси економічно неактивних людей, базую-
чись на принципах соціальної справедливості. Таке суспільство неминуче стане не 
лише більш розрізненим, але й вимагатиме максимальної мобілізації всіх ресурсів 
для того, щоб підтримувати конкурентоспроможність. 

Дилема, яка актуалізувалася останнім часом вимагає вибору між економічною 
ефективністю та соціальною справедливістю. Розмова про соціальну політику час-
то представляється в траєкторії "маятника", який досить успішно розгойдується 
в стабільних ринково організованих суспільствах у бік або ліберального "оздоров-
лення" економіки, або ж соціальної стабілізації. В ефективному функціонуванні 
такої моделі соціальної динаміки не останню роль відіграє також певна конфігура-
ція базових моральних цінностей у суспільстві. 

Недооцінювання деяких аспектів соціальної сфери в підтриманні життєдіяльно-
сті сучасних високорозвинених суспільств призводить до відчутних економічних 
наслідків. Так, західні суспільства, обираючи з-поміж трьох варіантів розв’язання 
проблеми бідності та соціальної ексклюзії (інтегрування через побоювання пору-
шення встановленого соціального порядку; інтегрування на базі принципів солідар-
ності; елементарне контролювання), часто надавали перевагу останній моделі, 
відкидаючи перший шлях. Однак останні події у європейських країнах (Франції, 
Греції, Італії тощо) демонструють хибність обраної моделі соціальної політики 
й акцентують увагу на необхідності поглибленого пошуку механізмів гармонізації 
економічної та соціальної сфер. Це набуває особливого значення нині, в умовах 
переходу суспільств розвинутих економік у фазу постіндустріалізму та постмодер-
нізму. Соціальна політика стає не лише першочерговим завданням держави, а й 
виразником настроїв та моральним обов’язком суспільства [16].  

Соціальні вимоги, що виходять із соціалістичної ідеї, можуть бути впроваджені 
в життя лише при збереженні ринкових механізмів господарювання, при державно-
му регулюванні та лише при визнанні чималого внеску ринкових відносин у досяг-
нення соціальної справедливості. Саме такий соціалізм, як реалізація певної суку-
пності демократичних соціальних вимог, присутній сьогодні у всіх важливих сферах 
суспільного, у тому числі економічного, життя розвинених країн світу. 

Досвід передових країн демонструє, що основними напрями соціалізації еконо-
міки, узгодження економічної та соціальної сфер є: 

 зростання індивідуальних доходів громадян (у тому числі за рахунок підви-
щення заробітної плати, а також у відповідних змінах обсягу фонду споживання); 

 трансформація характеру та змісту праці в бік зменшення суперечностей 
між працею та капіталом; зміна місця та ролі працівника в системі ухвалення 
рішень через інститути соціального партнерства, соціальної відповідальності, 
соціальної конкуренції; 

 збільшення можливостей реалізації особистістю своїх потреб та можливос-
тей за рахунок більш вільного доступу до послуг освіти, охорони здоров’я, мистец-
тва тощо; 
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 збільшення соціальної ролі держави за рахунок посилення соціальної спря-
мованості бюджетів розвинених країн світу та відповідного посилення державного 
соціального захисту й гарантій малозабезпеченим та непрацездатним верствам 
суспільства; 

 поява та розвиток середнього класу, а також збільшення його ваги в еконо-
мічному середовищі, у системі відносин власності тощо [17, c. 20]. 

 
Досвід країн Центральної та Східної Європи. Складність визначення макро-

соціальних процесів, що відбуваються в "перехідних" суспільствах, зумовлює дещо 
відмінні підходи до спроб гармонізації ринкової економіки та соціальної сфери. 
Часто пошуки такого балансу звужуються до соціального захисту, соціальної підт-
римки, а також регулювання секторів освіти та охорони здоров’я. Проте значення 
такого підходу актуальне переважно для стабільних суспільств зі сформованою 
системою соціальної підтримки.  

Інша ситуація складається в постсоціалістичних країнах, що на етапі переходу 
до ринку поки не здатні ефективно реагувати на соціально-економічні виклики 
й діють не стільки системно, скільки за принципом "латання дірок". Неоформле-
ність процесів, що відбуваються в трансформаційних суспільствах упродовж три-
валого часу, переконує аналітиків, що не існує стандартних рецептів переходу від 
державного соціалізму до системи, більш зіставної із західними демократіями 
в "перехідних суспільствах" [18]. 

На відміну від більшості країн, що розвиваються, країни у перехідному періоді 
до початку переходу мали добре розвинений соціальний сектор. Їх мережі соціаль-
ного захисту оберігали від тих же ризиків, що й схеми соціального страхування 
і трансфертні програми в розвинених країнах, значна частка ресурсів ішла у сфери 
охорони здоров’я й освіти. Проте інституційні механізми цих країн, що забезпечу-
вали захист усього населення "від колиски до могили", були розроблені для абсо-
лютно іншої господарської системи. Існуючі інститути і практики соціального секто-
ра, несумісні з мотиваційними механізмами ринкової економіки й не підготовлені до 
високого навантаження при переході до неї, виявилися значно ослабленими і змі-
неними в процесі переходу. 

Початковий етап трансформації постсоціалістичних суспільств характеризувався 
міфологізацією ринкових відносин, що супроводжувалася майже повним "вимиван-
ням" ідеї соціальної справедливості з демократичної частини спектра соціально-
політичної риторики. Як ціннісний фундамент ринкових відносин рішуче підтримува-
лися принципи індивідуальної свободи. Сама трансформація розглядалася як опера-
ція хвороблива, але з безумовно швидким і соціально благополучним результатом. 
Однак у міру поглиблення економічної кризи й наростання соціальних суперечностей 
у трактуванні такої модернізації стали зміщуватися акценти [19, c. 13–24]. 

Трансформаційні зміни, що відбулися в постсоціалістичних країнах Централь-
но-Східної Європи призвели до суттєвої деформації соціальної сфери. При пере-
ході до ринку система організації та фінансування соціального захисту відійшла від 
минулої "держбюджетної" схеми. В останні роки всі східноєвропейські держави 
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зіткнулися з проблемою внутрішньої фінансової незбалансованості систем соціа-
льного страхування, яка значно загострилася з початком проведення радикальних 
економічних реформ та вступом країн до Європейського Союзу. Основним факто-
ром соціальної деформації країн ЦСЄ стали: посилення навантаження на фонди 
соціального страхування у зв’язку зі старінням населення; зростання витрат на 
соціальне забезпечення та інші види допомоги безробітним, кількість яких в усіх 
країнах суттєво зросла; збільшення розмірів пенсій, допомоги та інших соціальних 
виплат; імплементація соціальної моделі ЄС, яка продемонструвала невідповід-
ність економічних критеріїв для вступу реальним витратам з бюджету на дотри-
мання європейських соціальних стандартів. 

Однак існують певні відмінності у впровадженні нової соціальної політики серед 
різних країн Центральної та Східної Європи. Так, Болгарія і Польща приступили до 
реалізації масштабної пенсійної реформи, заснованої на трьохкомпонентній моде-
лі. Разом з існуючими розподільними схемами [pay-as-you-go (PAYG) schemes] 
(перший компонент), вони ввели обов’язковий державний (другий) компонент і до-
бровільний приватний (третій) компонент, що заздалегідь фінансується. У той же 
час вони розпочали реформу своїх розподільчих схем (наприклад, підвищили вік 
виходу на пенсію, звузили критерії для отримання допомоги по інвалідності), щоб 
отримати заощадження, які частково зможуть компенсувати бюджетні витрати, що 
виникають під час поступового переведення населенням своїх заощаджень у два 
нові компоненти. Нарешті, реформа соціального сектора була доповнена податко-
вою реформою, покликаною збільшити податкові надходження. Хоча жодна пере-
хідна країна не реформувала свій соціальний сектор остаточно, це завдання, як 
і раніше, перебуває на порядку денному урядів [20]. 

Такі країни, як Угорщина та Чехія, порівняно легко та швидко подолали період фі-
нансової нестабільності на самому початку перехідного періоду та уникнули етапу 
затяжної високої інфляції. Завдяки уникненню різкого зниження податкових надхо-
джень, що спричиняється тривалою високою інфляцією, державні доходи були збе-
режені на порівняно високому рівні (40–50% ВВП). Такий рівень надходжень до бю-
джету та позабюджетних фондів дав змогу не лише попередити скорочення, але 
й досягти суттєвого зростання соціальних витрат у відсотках до ВВП [21]. Однак рі-
вень податкових вилучень виявився значно більшим, ніж у країнах зі співмірним рів-
нем економічного розвитку і це стало суттєвою перешкодою досягнення високих тем-
пів економічного зростання та скорочення відставання від розвинених країн [22]. 

Зниження податкового тиску в цих країнах потребувало в тому числі і зменшен-
ня асигнувань на соціальні цілі, оскільки значна їх частина, як і в більшості країн 
перехідної економіки, використовувалася неефективно. Лише проведення структу-
рних реформ, що забезпечили раціоналізацію соціальних витрат, створило умови 
для скорочення соціальних асигнувань без шкоди рівню реальної соціальної захи-
щеності населення. Відповідно до зниження загального обсягу державних доходів 
відбувалося й скорочення витрат на соціальні цілі. Переважно воно не супрово-
джувалося цілеспрямованими заходами структурного характеру, що забезпечують 
раціональніше використання наявних засобів, і тому відбувалося з чималими полі-
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тичними і соціальними втратами [23]. Водночас, як показує приклад житлової і пенсійної 
реформи в Казахстані й одноразового підвищення на п’ять років пенсійного віку в Грузії, 
соціальні реформи структурного характеру під час глибокої кризи всієї соціальної сфе-
ри вже не стикаються з серйозним політичним опором і за наявності достатньої волі 
керівництва країни можуть здійснюватися швидко й послідовно [24]. 

У всіх країнах потреби й ризики приблизно однакові, проте не існує єдиної мо-
делі соціальної політики для всіх, навіть якщо проблеми цих країн схожі, тому дос-
від інших держав повинен бути адаптований до національних практик. У будь-
якому випадку соціальна політика гармонізує розподіл функцій з формування доб-
робуту між домогосподарствами, державою й ринками, а конфігурація цього розпо-
ділу визначає національну специфіку соціальної політики. 

Із посиленням взаємозалежності та інтеграції європейських країн заклики до 
перебудови системи соціального забезпечення неминуче стають глобальнішими й 
міждержавними. У всій Європі подальша дієздатність існуючої доктрини "держави 
загального добробуту" стала більш проблематичною. Тому все активніше обгово-
рюється питання створення нової реалістичнішої моделі соціального забезпечення. 

 
Контури вітчизняної соціальної політики. В Україні, де формально було про-

голошено доктриною суспільного розвитку побудову соціально орієнтованої ринко-
вої економіки, при переході до ринкових механізмів господарювання було майже 
зруйновано систему соціального захисту, що існувала за часів СРСР, значно зрос-
ла диференціація населення за рівнем доходів та статків, збільшився рівень бідно-
сті, значно знизився рівень народжуваності, відбулися зміни в якісному складі пра-
цюючого населення і т. д., тобто відбулися значні деформації соціальної сфери 
суспільства. Хоча українська держава намагається розробляти стратегії соціально-
го розвитку, планувати певні дії в напрямі розбудови соціальної сфери, все ж ці 
зміни часто носять хаотичний, підпорядкований політичним інтересам певних груп 
характер. Розв’язання проблеми гармонізації економічної та соціальної сфер від-
носиться до вельми віддаленої перспективи, а соціальна нестабільність перетво-
рилася в країні в реальну загрозу національної безпеки. 

Вітчизняна система соціального забезпечення радянського періоду не могла бути 
визначена за допомогою існуючих типологій, зважаючи на відсутність ринкової еко-
номіки. Хоча "радянська" система поєднувала в собі риси універсалізму й корпорати-
візму, характерні для капіталістичних режимів соціальних держав (повна та квазіо-
бов’язкова зайнятість, масштабне й універсальне страхування, розвинена система 
соціального захисту на підприємствах), ця модель соціального забезпечення зарахо-
вується швидше до "non-welfare states" [12, c. 227]. Державний соціалізм був міцною 
і стабільною моделлю, у якій держава була монопольним працедавцем [25]. 

У пострадянській період централізація влади й ресурсів була, як і раніше, висо-
ка, але відхід від політики захищених робочих місць і повної зайнятості очевидний 
[26]. Держава набула основної функції монопольного розподілювача соціальної 
допомоги, а спеціалізовані інститути соціального забезпечення і страхування досі 
перебувають у тривалому процесі трансформації. 
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Соціальну політику доби незалежності низка дослідників характеризує як про-
довження патерналістської радянської політики (патерналістські закони не були 
підкріплені відповідним фінансуванням, відбулося скорочення і реальних грошових 
доходів населення, і частки соціальних трансфертів у їх загальному обсязі) [10]. 

Можна виділити два етапи формування вітчизняної соціальної політики. Со -
ціальна політика першого етапу, який тривав упродовж 1990-х рр., в основному 
мала справу з наслідками економічних перетворень і була реакцією на економічні 
реформи і на зміну принципів фінансування соціальної сфери. Самі соціальні 
реформи по суті стояли на місці. Наслідком стало те, що всі економічні суб’єкти, 
й населення зокрема, знайшли свою нішу в нових інституційних координатах 
і виробили адаптаційні схеми поведінки [27]. Населення значною мірою перейш-
ло на самозабезпечення за рахунок неформальної зайнятості й ведення натура-
льного господарства. Помилки та прорахунки стратегії ринкових перетворень 
призвели до тяжких соціально-економічних наслідків: зниження рівня життя насе-
лення, розшарування суспільства за рівнем доходів, зростання бідності, безро-
біття, погіршення демографічної ситуації в країні, значна міграція економічно 
активного населення за кордон. За цих обставин говорити про яку-небудь цілісну 
соціальну політику було практично неможливо. Мова велася максимум про підт-
римку зовнішніх атрибутів соціальної стабільності. 

У новому тисячолітті почався другий етап формування соціальної політики. 
Змінилося ставлення до неї: від декларацій про пріоритет соціальних проблем 
влада перевела погляд на соціальну сферу. Прийшло розуміння, що у фінансово-
бюджетних координатах підтримка соціальної сфери в тому вигляді, у якому вона 
склалася до цього моменту, – справа дорога. Стало очевидним, що драматичні 
демографічні події, нерозвинені інститути соціальної сфери, неблагополучні соціа-
льні процеси, особливо у сфері доходів населення, й інші негативні чинники галь-
мують подальше економічне зростання. Потрібні нові ідеї і джерела економічного 
зростання, а багато з цих джерел перебувають саме в соціальній сфері. 

Соціальна політика останніх років наближається до моделі, у якій соціальне за-
безпечення є товаром у системі стратифікації і зростання ролі ринку. Нині в бага-
тьох західних аналітиків не викликає сумнівів той факт, що перспектива запозичен-
ня соціально-демократичної традиції й універсального режиму держави добробуту 
залишається далеко позаду. На думку дослідників, трендом для України та більшо-
сті східноєвропейських країн має бути комбінація західноєвропейського консерва-
тивного корпоративізму8 або соціал-капіталізму і північноамериканського лібералі-
зму [3, с. 12; 28].  

Ліберальний проект соціальної політики нині стає все більш актуальним, адже 
він визначається перерозподілом державних соціальних видатків у бік бідних та 
вразливих категорій населення, а також наданням певних мінімальних соціальних 

                                                                 
8 Важливим, визначальним законом суспільного розвитку є розробка та здійснення соціальної політики як 
головного механізму реалізації принципів "соціальної держави". Вона розробляється та реалізується тільки 
на основі загальної доктрини розвитку суспільства – корпоративізму, його генеральної об’єднуючої мети та 
її складової – соціальної доктрини, механізмом реалізації якої, у свою чергу, буде соціальна політика. 
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гарантій для всього населення [11]. Проте ліберальна модель вимагає, по-перше, 
наявності певних економічних умов і розвинутого ринку, а по-друге, поетапного 
впровадження відповідних реформ і здійснення превентивних заходів для забезпе-
чення мінімального життєвого стандарту. Насправді економічні умови ще далекі від 
досягнення такого рівня, за якого країна може з повним правом зарахувати себе до 
країн з ліберальною моделлю [26]. 

Таким чином, аналіз основних концепцій балансу ринкової економіки та соціа-
льної сфери розвинених країн світу є корисними для практичного використання 
в процесі реформування системи соціально-економічних відносин в Україні. Однак 
існують певні обмеження застосування такого досвіду (у "перехідних" суспільствах 
складність визначення макросоціальних процесів та неспроможність ефективно 
реагувати на соціально-економічні виклики зумовлює дещо відмінні підходи до 
спроб гармонізації ринкової економіки та соціальної сфери). 

Пройшовши переломний етап у 1990-ті рр., коли соціальна політика була реак-
цією на економічні реформи й лише підтримувала зовнішні атрибути соціальної 
стабільності, нині прийшло розуміння, що така безсистемна соціальна політика 
гальмує подальше економічне зростання.  

Перед Україною стоїть масштабне й складне завдання: реформувати універса-
льну за своїм характером і патерналістську за змістом соціальну сферу, перетво-
ривши її в ефективний сектор ринкової економіки, стимул прискорення економічно-
го розвитку. Досвід зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою та трива-
лими традиціями соціалізації економіки свідчить про вагомість державних гарантій 
у соціальній сфері, важливості соціального страхування (медичного, пенсійного 
тощо). Натомість у більшості країн колишнього соцтабору безкоштовні системи 
в медицині, освіті тощо не змогли протистояти комерціалізації новітніх часів, адек-
ватної заміни існуючої системи не було здійснено. Все це призвело до відчутних 
шоків у соціальній сфері, а подальші спроби реформування були безсистемними, 
непослідовними і переважно декларативними. Більшість ідей щодо гармонізації 
ринкових реформ та соціальної сфери залишилися елементами політичної ритори-
ки, тому, з огляду на відсутність економічної бази для проголошених соціальних 
реформ та триваюче й зростаюче спекулювання щодо соціальних ініціатив, доціль-
ним було б нарощувати в першу чергу інвестиційно-інноваційну та виробничу час-
тини бюджету та державних витрат. 

2.3. Соціальні проблеми та їх динаміка 

Процес формування й реалізації заходів соціальної політики держави, визна-
чення її пріоритетів виявляється не завжди адекватним актуальним потребам сус-
пільства з причин, передусім, недостатнього наукового обґрунтування рішень і за-
ходів, браку систематичного й об’єктивного інформування органів влади та громад-
ськості щодо реалізації соціальних програм, прогнозування їх можливих результа-
тів, наслідків, впливів та визначення ефективності. З огляду на це значно актуалі-
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зується наукове, у тому числі соціологічне, обґрунтування розробки й реалізації 
соціальної політики, виникає потреба в спостереженні за тенденціями соціальних 
змін у суспільстві та запровадженні моніторингу соціальної політики. 

Громадська думка щодо питань взаємоузгодження соціальної сфери та еконо-
мічного розвитку є одночасно й реакцією на трансформаційні процеси, що відбу-
ваються в суспільстві, і джерелом інформації та базою для формування ефектив-
ної соціальної політики. З одного боку, уявленням населення властива певна інер-
ційність (системі норм та цінностей, що формувалися впродовж тривалого часу, 
важко пристосуватися, а тим більше змінитися в епоху зміни суспільно-політичних 
та соціально-економічних формацій), тому нові "правила гри" в економічній сфері 
часто не знаходять підтримки соціуму. З іншого – оцінки та очікування населення 
часто є найбільш точним мірилом ефективності та адресності реформ, а їх враху-
вання допомагає коригувати шляхи, напрями та інтенсивність перетворень. 

Ретроспективний аналіз актуальних соціальних проблем суспільства засвідчує 
стабільно високий рівень стурбованості проблемами, насамперед, матеріального 
характеру. Так, відповідаючи на запитання щодо того, які з проблем значно впли-
вають на життя родини, у 2002 р.9 респонденти зауважили, що це, передусім, ма-
теріальні (фінансові) труднощі (73%), безробіття (40%), невирішені проблеми 
з житлом (22%). А серед основних цілей, на вирішені яких мають бути зосереджені 
зусилля держави, щоб забезпечити краще майбутнє кожного з членів суспільства, 
називалися створення нових робочих місць та умов для започаткування власної 
справи, підвищення якості системи охорони здоров’я, забезпечення житлом, на-
дання соціальних гарантій у разі втрати працездатності (рис. 2.3.1).  
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Рис. 2.3.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
На чому мають бути зосереджені зусилля держави, щоб забезпечити  

краще майбутнє для Вас?", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, листопад 2002 р. – лютий 2004 р. 

                                                                 
9 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р. 
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Суспільними проблемами, які є найбільш актуальними та потребують негайного 
втручання держави, на думку переважної більшості населення, залишаються соці-
альний захист дітей (91%), сприяння вирішенню житлових проблем (87%), надання 
безкоштовної вищої освіти (81%), підвищення розміру та своєчасність соціальних 
виплат (80%)10. 

Хоча з кожним роком у динаміці прослідковується зменшення рівня стурбова-
ності громадян проблемами несвоєчасності виплат заробітної плати, пенсій, стипе-
ндій та інших соціальних допомог (упродовж 2000–2007 рр. скоротився з 60 до 8%), 
станом економіки в цілому (скоротився з 56 до 17%) та неефективністю економіч-
них реформ у державі, однак загальне зниження рівня життя та відсутність турботи 
держави про своїх громадян продовжують залишатися актуальними для українсь-
кого суспільства (табл. 2.3.1). 

Таблиця 2.3.1 
Динаміка розподілу відповідей респондентів на запитання:  

"Що саме у сучасних умовах Вас турбує понад усе?", % 

Варіант відповіді 2000 2004 2005 2007 

Загальне зниження рівня життя 68 66 77 44 
Стан економіки в цілому 56 31 55 17 
Відсутність турботи держави про своїх громадян 48 54 52 43 
Розшарування суспільства на багатих та бідних 32 43   
Неефективність економічних реформ в Україні – 31 70 14 
Несвоєчасність виплати заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних допомог 60 26 47 8 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ. 

 
Від початку нового тисячоліття низькі доходи, зростання цін, безробіття, зага-

льне зниження рівня життя залишаються основними проблемами, які понад усе 
турбують близько двох третин населення. Пов’язані з ними не менш актуальні при-
чини високого рівня стурбованості – низький рівень медичного обслуговування, 
майнове розшарування суспільства, проблеми отримання житла та покращання 
житлових умов.  

Визначальним чинником, що спричиняє високий рівень загальної стурбованості 
суспільними проблемами, значним чином впливає на стан життя переважної біль-
шості громадян, визначає ступінь задоволеності життям та перспектив майбутньо-
го, є матеріальне становище населення. Незважаючи на помітне абсолютне зрос-
тання добробуту більшості населення (що підтверджується даними офіційної ста-
тистики), відносні суб’єктивні оцінки населенням свого матеріального становища 
залишаються невисокими (табл. 2.3.2).  

Не дуже високий оптимізм висловлюють громадяни в оцінках щодо можливих 
змін такого стану й надалі (32% громадян сподіваються, що матеріальне станови-
ще у 2008 р. загалом покращиться, 38% – не зміниться, 23% очікують погіршення 

                                                                 
10 Моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2004 р. 
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свого матеріального стану). При цьому необхідно підкреслити вагомі вікові відмін-
ності в індивідуальних оцінках перспективних позитивних змін у житті, пов’язаних 
здебільшого з матеріальним становищем. Якщо молодь висловлює більш-менш 
високий рівень надії на поліпшення життя в найближчому майбутньому (серед 18–
28-річних респондентів 69% сподіваються на позитивні зміни), то з віком ці надії 
суттєво скорочуються (серед 40–49-річних очікують позитивних змін матеріального 
становища 48%, а серед 50–59-річних – лише 42%). 

Таблиця 2.3.2 
Динаміка розподілу відповідей респондентів на запитання:  

"Як змінилося за останній рік Ваше матеріальне становище  
(матеріальне становище Вашої сім’ї)?", % 

Варіант відповіді 2005 2006 2007 

Значно поліпшилося 3 
24 

2 
17 

3 
23 

Дещо поліпшилося 21 15 20 
Не змінилося 47 53 48 
Дещо погіршилося 20 

28 
21 

27 
22 

27 
Значно погіршилося 8 6 5 
Важко відповісти 1 3 2 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ. 

Важливими соціальними проблемами, що не втрачають своєї значимості, є по-
ширення практики отримання неофіційної платні за свою роботу ("у конверті"), ко-
рупція й хабарництво. Так, близько 15% економічно активного населення отриму-
ють платню за свою роботу неофіційно, причому для 6% з них неофіційні надхо-
дження становлять від 51 до 100% особистого доходу, ще для 5% – 25–50%11. 
Це підтверджується також даними з регіонів України – нині в Донецьку заробітну 
плату в конвертах отримують близько 10% працюючих [29]. 

Ще один негативний прояв тіньової економіки – корупція, на думку громадсько-
сті, значно інституціоналізувався в Україні впродовж останніх років. Незважаючи на 
декларовані заходи щодо боротьби з корупцією та хабарництвом, ступінь охоплен-
ня ними різних сфер життя зростає і становить нині, за оцінками населення, вже 
понад 80% посадовців у державі (табл. 2.3.3). 

Таблиця 2.3.3 
Динаміка розподілу відповідей респондентів на запитання: "Як Ви вважаєте, 

наскільки поширені хабарництво та корупція у нашій країні?", % 

Варіант відповіді 2002 2005 2006 

Майже ніхто з посадових осіб не залучений до цього 1 
16 

1 
21 

1 
16 

Деякі посадові особи залучені до цього 15 20 15 
Більшість посадових осіб залучені до цього 39 

78 
42 

74 
39 

82 
Майже всі посадові особи залучені до цього 39 32 43 
Важко відповісти 6 5 2 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ. 

                                                                 
11 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2007 р. 
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Натомість ефективність методів боротьби з корупцією й хабарництвом зменшу-
ється. Оцінюючи зміни різноманітних аспектів життя, у 2005 р. покращення ситуації 
щодо боротьби з корупцією відзначили 22% громадян, а вже наступного 2006 р. – 
лише 10%. Зростає кількість тих, хто констатує відсутність результатів боротьби 
з корупцією та навіть сам факт такої боротьби (табл. 2.3.4). 

Традиційно високим вважається рівень корумпованості у вищій школі. У межах 
дослідження рейтингу вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації12 респо-
ндентам та експертам пропонувалося, спираючись на власний досвід або досвід 
своїх знайомих, відповісти на запитання стосовно поширення випадків хабарницт-
ва та корупції у ВНЗ. Рівень корумпованості при вступі до ВНЗ 71% молодих людей 
оцінили як такий, що поширений не менше ніж у половині навчальних закладів 
і лише 7% вважають це поодинокими випадками. У свою чергу, 40% експертів вва-
жають використання зв’язків, подарунків або матеріальної допомоги ВНЗ чи відпо-
відальним особам при вступі до них поширеними не менше ніж у половині ВНЗ, 
а 24% відповіли, що це є поодинокими випадками. 

Таблиця 2.3.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Як, на Вашу думку, чи дає 

реальні позитивні наслідки боротьба з корупцією в Україні протягом 
останнього року?", % 

Варіант відповіді 2005 2006 

Так, і значні 5 
38 

2 
25 

Так, але не істотні 33 23 
Ніяких результатів немає 35 

55 
40 

70 
Насправді ніякої боротьби з корупцією немає 20 30 
Важко відповісти 7 5 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ. 

 
Вступ до ВНЗ, на думку молоді та експертів, у середньому коштував від 5 до 

20 тис. грн, одержання заліку – від 60 до 195 грн, одержання позитивної оцінки на 
іспиті – від 120 до 410 грн [30]. 

Інституціоналізація явища корупції у сфері освіти вимагає рішучих дій, які за 
обопільною згодою і експертів, і молоді можуть стати дієвими в разі підвищення 
рівня оплати праці викладачам та працівникам ВНЗ (75%), запровадження анонім-

                                                                 
12 Дослідження виконано у травні 2007 р. УІСД ім. О.Яременка на замовлення Міжнародної кадрової 
академії. Респонденти – молодь віком 16–25 років, яка планує навчатися, навчається або закінчила ВНЗ 
(2510 молодих людей віком 16–25 років. З них 2038 опитано в обласних центрах, м. Києві та інших міс-
тах, де є вищі заклади освіти, що становить 73% від усіх респондентів. Решта масиву опитаних – респо-
нденти, що мешкають у населених пунктах, у яких немає вищих закладів освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації, 
та мешканці сільської місцевості). Також були опитані 500 експертів: керівники вищих навчальних за-
кладів України (ректори, проректори, учені секретарі), представники міністерств, представники управ-
лінь (відділів) освіти (на рівні міст, районів та областей), представники управлінь (відділів) праці та 
зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст, районів та областей), представники обласних та міських 
центрів зайнятості, представники молодіжних бірж праці; представники великих підприємств, установ, 
організацій (керівний склад, начальники відділів кадрів).  
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ної системи тестування при вступі до ВНЗ та під час складання заліків та іспитів 
(73%). Дієвими, на думку респондентів, мають бути також ініціювання судових роз-
слідувань у ВНЗ з притягненням до відповідальності корумпованих працівників та 
формування морально-етичних норм та принципів у студентів та учнів. 

Реалізація ефективної соціальної політики, спрямованої на розв’язання багатьох 
суспільних проблем, потребує мобілізації місцевих ресурсів і потенціалу, вимагає не 
лише активізації діяльності у сфері законотворення, але й залучення громади, бізне-
су, мас-медіа інших суспільних інститутів. Більшість актуальних соціальних проблем 
мають системний характер та повсюдне поширення, тому вимагають вирішення 
на найвищому – державному рівні. Однак частину питань можна було б розв’язати й 
на місцевому (локальному) рівні, застосовуючи адресний підхід.  

Дії влади різних рівнів досить часто є неадекватними та неефективними з точки 
зору населення, тому переважно рівень довіри до неї невисокий. Хоча рівень дові-
ри до влади не можна розглядати як універсальний показник готовності держави 
або суспільства вирішувати назрілі соціальні проблеми, однак тенденції вітчизняної 
динаміки рівня довіри до влади є показовими. Окреслилася тенденція загального 
розчарування, коли відсутній високий рівень довіри до будь-яких соціальних інсти-
тутів. Населення ставить акцент саме на створенні рівних можливостей у широко-
му значенні цього слова – доступ до якісної освіти, отримання робочого місця та 
зарплати, яка дозволяла б вийти за рамки прожиткового мінімуму на члена сім’ї, 
якісна охорона здоров’я та соціальний захист. Однак поки що влада погано забез-
печує реальну складову в цій сфері [31]. 

Діяльність різних державних, регіональних та місцевих органів влади та ступінь 
довіри до них оцінюються населенням неоднозначно. Так, оцінка населенням дія-
льності профільних міністерств, які регулюють діяльність соціальної сфери є вкрай 
низькою (оцінки "дуже погано" та "скоріше, погано" становлять для Міністерства 
освіти й науки України 31%, Міністерства праці та соціальної політики – 41, Міністерс-
тва охорони здоров’я – 54%13).  

Для пересічних громадян більш відчутною є діяльність місцевих органів влади та 
посадових осіб, а результати їх роботи більш реальними. Відповідно, у порівнянні 
з довірою до вищих органів влади (Уряду, Верховної Ради), ступінь довіри серед 
населення до регіональних (обласної ради, обласної державної адміністрації), а осо-
бливо до місцевих органів влади (міської/селищної ради, районної державної адміні-
страції, міського/селищного голови) є вищим (табл. 2.3.5). Показовим є також факт 
деякого зростання динаміки рівня довіри населення до місцевих органів управління 
на противагу послідовному зменшенню довіри до центральних органів влади. 

На думку переважної більшості населення, органи влади й державного, і місце-
вого рівня бюрократичні, працюють повільно та неефективно, корумповані, 
пов’язані з сімейним бізнесом та мафією (причому для центральних органів влади 
цей показник вищий). Хоча близько двох третин респондентів вказують на недоста-
тню компетентність місцевих органів влади та управління у вирішенні проблеми 

                                                                 
13 Моніторинг УІСД/ЦСМ: липень 2007 р. 
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окремих регіонів та міст, однак лише 50% погоджуються з тим, що районні/міські 
органи виконавчої влади мають свободу в прийнятті рішень (табл. 2.3.6). 

Таблиця 2.3.5 
Динаміка рівня довіри населення різним соціальним інститутам, % 

Суб’єкти довіри 

Довіряють 
(сума відповідей "Повністю 
довіряю" та "Скоріше, дові-

ряю, ніж ні" 

Не довіряють 
(сума відповідей "Скоріше, 
не довіряю" та "Зовсім не 

довіряю") 

12
.2

00
4 

05
.2

00
5 

12
.2

00
5 

09
.2

00
6 

12
.2

00
6 

06
.2

00
7 

12
.2

00
7 

12
.2

00
4 

05
.2

00
5 

12
.2

00
5 

09
.2

00
6 

12
.2

00
6 

06
.2

00
7 

12
.2

00
7 

Голові облдержадміністрації  39 35 30 34 27 28 33 43 40 53 44 60 52 54 
Обласній раді 39 32 31 32 26 30 32 41 42 51 46 61 40 56 
Голові райдержадміністрації 38 37 32 33 27 31 36 43 40 52 47 59 49 52 
Міському (селищному, сільському) 
голові 48 43 40 50 39 41 49 35 36 47 38 50 41 43 
Районній раді 40 35 35 35 29 33 37 38 40 51 45 58 49 51 
Міській (селищній, сільській) раді 45 41 40 45 39 38 48 35 35 47 41 51 40 44 
Верховній Раді України 42 39 28 29 25 23 23 49 48 63 58 69 68 57 
Кабінету Міністрів України (Уряду) 35 49 31 35 32 31 31 55 38 58 51 62 60 61 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 2.3.6 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

"Якою мірою Ви погоджуєтеся із нижченаведеними твердженнями?", % 

 
"Повністю зго-

ден" + "Скоріше, 
згоден" 

"Скоріше, не зго-
ден" + "Повністю 

не згоден" 

Важко  
відповісти 

Центральні (загальнодержавні) ор-
гани виконавчої влади: 

   

….представляють інтереси громадян, 
покладаються у своїй роботі на актив-
ність та участь громадян 22 70 8 
….корумповані, пов’язані з сімейним 
бізнесом та мафією 71 18 11 
….мають свободу в прийнятті рішень 64 26 10 
….бюрократичні, працюють повільно та 
неефективно 75 16 9 
….недостатньо компетентні, щоб вирішу-
вати проблеми окремих регіонів та міст 60 26 14 
Районні / міські органи  
виконавчої влади:    
….представляють інтереси громадян, 
покладаються у своїй роботі на актив-
ність та участь громадян 28 62 10 
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"Повністю зго-

ден" + "Скоріше, 
згоден" 

"Скоріше, не зго-
ден" + "Повністю 

не згоден" 

Важко  
відповісти 

….корумповані, пов’язані з сімейним 
бізнесом та мафією 62 22 16 
….мають свободу в прийнятті рішень 50 37 13 
….бюрократичні, працюють повільно та 
неефективно 72 18 10 
….недостатньо компетентні, щоб вирішу-
вати проблеми окремих регіонів та міст 56 29 15 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, грудень 2005 р. 

 
Така обмеженість у діях місцевих органів виконавчої влади на тлі невисокої 

оцінки їх діяльності та результативності не сприяє ефективному розв’язанню гост-
рих соціальних проблем і актуалізує питання перерозподілу повноважень між 
центральними та регіональними органами влади. Лише кожен десятий вважає, що 
наявна система розподілу владних повноважень між центром та регіонами в цілому 
відповідає їх потребам, натомість третина населення переконана, що реформування 
системи влади має забезпечити баланс інтересів центру та регіонів, а 22% виступають 
за досягнення більшої самостійності регіонів у прийнятті рішень. 

Таким чином, упродовж 2000–2007 рр. зберігається тенденція підвищення ува-
ги та стурбованості населення питаннями особистого матеріального становища та 
рівня життя, розвитку соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я, житлово-
комунальне господарство, соціальний захист), боротьби з корупцією. Ці соціальні 
проблеми не лише впливають на життя громадян та їхніх родин, вони потребують 
негайного втручання держави, перетворюючись на ключові соціальні виклики вла-
ди та суспільства. Їх розв’язання потребує мобілізації всіх наявних ресурсів, активі-
зації діяльності у сфері законотворення, залучення всіх суспільних інститутів (зок-
рема місцевих громад, бізнесу, мас-медіа тощо), перерозподілу влади між центра-
льними та місцевими її рівнями задля підвищення ефективності управління, повні-
шого представництва та захисту інтересів громадян, їх доступу та активної участі 
у вирішенні актуальних соціальних проблем. 

2.4. Оцінка трансформацій у сфері економіки 

Соціальна сфера суспільства та актуальні проблеми, що виникають у ній, тісно 
пов’язані з економічними перетвореннями. Рівень розвитку економіки та рівень 
життя населення поєднані прямим тісним зв’язком, однак тривалий процес постра-
дянського реформування економіки продемонстрував фактичне ігнорування цього 
зв’язку. Свого часу без усебічного аналізу конкретних умов та варіантів реформу-
вання економіки і прогнозу можливих соціальних та економічних наслідків були 
проведені масова форсована приватизація, одномоментна лібералізація цін, жорс-
тка кредитно-грошова політика [32]. У результаті такого підходу були значно збіль-
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шені та відтерміновані строки можливого досягнення економічного зростання та 
пов’язані з ним економічні та соціальні витрати.  

Однак події останніх років, коли в умовах зростання економіки були невиправда-
но збільшені соціальні витрати, що призвело до розкручування спіралі інфляції, про-
демонстрували виключну важливість збереження балансу соціально-економічної 
системи. З одного боку, зміни в соціальній сфері є відгуком, реакцією на економічні 
трансформації, тому, плануючи певні економічні дії, можна розрахувати та спрогно-
зувати їх соціальні наслідки. З іншого – соціально-економічна система певною мірою 
є інерційним формуванням, економічні перетворення – досить масштабні, а їх наслід-
ки в процесі реформ та під впливом різноманітних чинників часто не є очевидними та 
зрозумілими пересічним громадянам. Все це свідчить про необхідність встановлення 
тісного діалогу та зворотного зв’язку між владою та суспільством для кращого розу-
міння економічних реформ, їх адекватного сприйняття. 

Відомі випадки, коли в ситуації зміни суспільно-політичного та економічного ку-
рсу, застосування непопулярних методів реформ та загроз соціальних потрясінь 
влада вдавалася до роз’яснень та популяризації обраного шляху реформування, 
сприяючи таким чином швидшому пристосуванню населення до нових реалій жит-
тя, формуванню нових цінностей та норм14. Натомість у нашій країні свого часу 
населення було фактично виштовхнуте в нові економічні умови. В умовах відсутно-
сті досвіду та перевірених адаптаційних стратегій, втрати матеріальної бази та 
орієнтирів подальшого життя, у громадській думці глибоко вкоренилася недовіра до 
дій влади, песимістична оцінка курсу реформ та туга за "старими добрими часами 
турботливої держави". 

Тривалий трансформаційний період, впродовж якого динаміка змін соціально-
економічного та політичного життя мала хаотичний характер і переважно негативно 
впливала на життя більшості наших співгромадян, утвердив їх у думці, що швидких 
змін у найближчому майбутньому не варто сподіватися. Хоча більшість опитаних 
у 2000 р. вважала маловірогідним економічне зростання в найближчі терміни (лише 
13% українців прогнозували зростання рівня життя через 5–7 років, тобто у 2005–
2007 рр.), більшість була налаштована на середньо- та довгострокові перспективи 
економічного розвитку (16% вірили, що становище відчутно покращиться в наступ-
не десятиліття – до 2010 р.), 38% були переконані, що таке поліпшення можливе 
лише в далекому майбутньому. Кожен десятий вважав, що відчутних поліпшень 
в економіці взагалі чекати не доводиться (рис. 2.4.1). 

Такі уявлення громадян щодо перспектив покращання життя корелюють з їх нега-
тивним сприйняттям ринкової трансформації. У 2000 р. лише 53% населення хотіли б 

                                                                 
14 Досвідчені реформатори надають великого значення механізму переконання-роз’яснення при 
проведенні економічних реформ. Так, за визнанням Людвіга Ерхарда, під час реалізації своєї програми 
при переході від примусово керованого господарства до ринкового в післявоєнній Німеччині він постійно 
роз’яснював населенню на конкретних життєвих прикладах внутрішні закони ринкового господарства, 
добивався правильного розуміння населенням економічного стану й цілей економічної політики. І, 
зрозуміло, він постійно стежив за реакцією населення на різні явища господарського життя, враховуючи 
цю реакцію у своїй політико-економічній діяльності. А "психологічний похід", що отримав в Німеччині 
назву "душевного масажу", Ерхард розглядав як необхідний метод економічної політики. 
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побудови ринкової економіки, натомість 44% воліли б повернення до централізовано 
планованої економіки та побудови суспільства на соціалістичних засадах. 

Важко відповісти; 

14Він уже зростає; 2

За рік; 1

У далекому 

майбутньому; 38

Ніколи; 11

За 10 років; 16
За 5-7 років; 13

За 3 роки; 5

 

Рис. 2.4.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
"Коли в Україні почне реально зростати рівень життя?", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, грудень 2000 р. 

 
Шокові реформи початку 90-х рр. ХХ ст., криза фінансового сектора, руйнуван-

ня звичної системи соціального захисту, недостатня оформленість перспектив 
і напрямів подальшого розвитку формували переважно різко негативні оцінки на-
селенням соціально-економічної ситуації та курсу реформ. У 2001 р. загалом лише 
кожен п’ятий тією чи іншою мірою оцінював соціально-економічну ситуацію як при-
йнятну, натомість дві третини населення оцінювали ситуацію як несприятливу та 
навіть жахливу (рис. 2.4.2). 

У 2004 р. лише 25% усіх громадян позитивно оцінили економічні перетворення, 
що відбулися в державі впродовж 1999–2004 рр. (рис. 2.4.3), а серед осіб, старших 
працездатного віку, частка песимістично налаштованих становила 65–75%.  

Перші 10–12 років спроб ринкового реформування в незалежній Україні не поз-
начилися зростанням рівня життя населення, тому ефективність ринкових реформ 
оцінювалася низько. Соціально-економічні події нового тисячоліття, зростання мак-
роекономічних показників розвитку, підвищення доходів населення дещо покращи-
ли оцінки громадської думки щодо соціально-економічних перетворень – упродовж 
2001–2006 рр. помітне повільне зростання частки населення, тією чи іншою мірою 
задоволеного курсом економічних реформ (табл. 2.4.1). Серед осіб працездатного 
віку, порівняно зі старшою віковою групою, майже вдвоє більше тих, хто оцінює 

позитивно курс реформ (41  проти 26 ). 
 Враховуючи, що близько двох третин населення залишається незадоволеними 

економічними перетвореннями в країні, цілком логічною є підтримка більшістю гро-
мадян необхідності подальшого реформування економіки (56% висловлюються за 
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2
18

56

18

6

Ситуація цілком нормальна, ринкові реформи здійснюються у вірному напрямі

У цілому напрям реформ вірний, однак необхідні суттєві корективи в соціально-

економічній політиці

Ситуація несприятлива. Якщо найближчим часом не буде змін у політиці, то наслідки для

країни будуть катастрофічними

Ситуація жахлива і змінити її майже неможливо

Важко відповісти

 

Рис. 2.4.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
"Як Ви оцінюєте нинішню соціально-економічну  

ситуацію в Україні?", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, червень 2001 р. 

 

28

17

25

61

70

58

11

13

17

Вашому особистому та Вашої родини

матеріальному становищі 

Матеріальному становищі більшості простих

громадян країни

Економічному розвиткові країни в цілому

Позитивно Негативно Важко відповісти

 

Рис. 2.4.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Яким чином  
економічні перетворення, що відбулися в Україні за останні 5 років,  

позначилися на...?", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, лютий 2004 р. 
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Таблиця 2.4.1 
Динаміка оцінки населенням України економічних  

та політичних перетворень в Україні впродовж 2004–2006 рр., %  

Чи правильні в цілому економічні перетворення і курс економічних  
реформ, яким іде Україна?, 2004 р.  

Правильні 4 
41 

Скоріше, правильні 37 
Скоріше, неправильні 41 

59 
Неправильні 18 

Чи схвалюєте Ви сучасний економічний та політичний курс країни?, 2006 р.  

Так 8 
28 

Скоріше, так 20 
Скоріше, ні 30 

64 
Ні 34 
Важко відповісти 8  
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, лютий 2004 р.; опитування "Інноваційний потенціал українського суспі-
льства: вересень 2006 р.". 

продовження економічних реформ). Суспільство поступово усвідомило важливість 
застосування ринкових реформ для збалансування соціально-економічних параме-
трів розвитку суспільства (54% підтримують поєднання державних та ринкових 
методів регулювання, ще 10% виступають за мінімізацію державного втручання 
в ринкові процеси (рис. 2.4.4). 

10 

54 

24 

12

Треба мінімізувати участь держави - все регулює ринок

Треба поєднати державне управління і ринкові методи

Треба повернутися до планової економіки на основі повного державного

обліку та контролю

Важко відповісти

 

Рис. 2.4.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Яким чином,  
на Вашу думку, держава має брати участь в управлінні економікою?", % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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З кожним роком дедалі частіше позитивну динаміку суспільно-політичної та 
економічної сфер життєдіяльності країни пов’язують з перспективами вступу Украї-
ни до ЄС. З одного боку, покращення соціальних та економічних показників приш-
видшуватиме перспективи вступу, з іншого, – у разі вступу жорсткі вимоги до країн-
учасниць виступатимуть додатковим сильним зовнішнім стимулом підтримки не-
зворотності обраного шляху реформ, посилюючи їх. 

Причетні до процесу підготовки України до вступу в ЄС політики, дипломати та 
економісти критично оцінюють шанси на вступ у найближчій перспективі та вважають 
більш вірогідними термін 15–20 років. Громадська думка щодо перспектив вступу 
України до ЄС теж уже сформована і є переважно стримано-песимістичною. Лише 
третина населення у 2004 р.15 була переконана в найближчій перспективі вступу (3–5 
років), натомість 54% вважали, що Україна зможе стати повноправним членом ЄС 
і відповідатиме його вимогам та стандартам за 10–20 років (2014–2024 рр.). 

Обираючи з-поміж двох десятків різноманітних індикаторів ті, що більшою мі-
рою відповідають поняттю "європейський стандарт життя", переважна більшість 
українців наголошує саме на вигодах та позитивних наслідках для нашої країни 
в разі вступу до ЄС. Це, насамперед, високий рівень життя та зростання добробуту 
(52%), висока заробітна плата (40%) та високий рівень соціального захисту насе-
лення (33%)16. 

Отже, для більшості українців, незважаючи на віддалену перспективу, вступ до 
ЄС – потужний чинник поліпшення рівня життя, гарантій гідної зарплати та соціаль-
ного захисту. Такі наслідки "євростандартів" життя як збільшення віку виходу на 
пенсію, відсутність пільг та субсидій для окремих категорій населення тощо усвідо-
млюються лише 12–15% населення. 

Рух економічної системи в напрямку ринкових перетворень залежить від різнома-
нітних чинників. Громадська думка щодо вектора їх впливу на українську економіку 
серед сприятливих виділяє рівень розвитку великих підприємств (58%), рівень фахо-
вої підготовки працівників (57%), рівень підтримки малого підприємництва (51%), 
платоспроможність населення (50%); стримуючими чинниками , на думку населення, є 
безробіття (64%), тіньовий сегмент економіки (67%), існуючий рівень оподаткування 
(47%) (табл. 2.4.2).  

Окрім зазначених чинників, значний вплив на економіку держави нині здійсню-
ють зовнішні фактори, які посилюються внаслідок поширення світових глобаліза-
ційних тенденцій та інтеграційних процесів (вступ України в СОТ, прагнення вступу 
до ЄС тощо) та загострюють питання відкритості економіки17, що вже певний час 

                                                                 
15 Моніторинг УІСД/ЦСМ: лютий 2004 р. 
16 Там само. 
17 Вважається, що впровадження принципу транспарентності (відкритості) забезпечує необхідні пе-
редумови для економічного зростання. Проте цю залежність не можна вважати абсолютною. Як 
свідчить досвід багатьох країн, які протягом двох останніх десятиліть зменшили перепони для ве-
дення торгівлі, для більшості з них запровадження принципу транспарентності (відкритості) стало 
поштовхом до підвищення темпів зростання й покращення економічних показників. Водночас для всіх 
інших країн цей крок лише частково позначився на збільшенні пропозиції і загалом не виправдав 
покладених на нього сподівань (http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=53&id=617). 
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розглядається як загроза економічній безпеці України [33]. За цих умов особливої 
актуальності, крім регулювання питань міжнародної торгівлі та фінансів, спеціалі-
зації та економічного зростання, набувають питання регулювання ринку праці. 

Таблиця 2.4.2 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як впливають на розвиток української економіки такі чинники?", % 

Чинник 
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ть
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о
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ть
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в
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Взаємовплив влади та бізнесу 29 20 34 17 
Нормативно-правова база (існуюче законодавство) 28 23 31 18 
Тіньовий сегмент економіки 10 11 67 12 
Стан основних виробничих фондів 29 24 23 24 
Існуючий рівень оподаткування 17 20 47 16 
Діяльність центральних органів влади 25 30 26 19 
Діяльність місцевих органів влади 23 32 17 28 
Діяльність керівників підприємств 40 30 12 18 
Рівень фахової підготовки працівників 57 22 8 13 
Платоспроможність населення 50 23 15 12 
Менталітет народу 33 34 13 20 
Висока конкуренція 45 25 15 15 
Продаж державних підприємств приватним власникам 31 19 33 17 
Рівень розвитку великих підприємств 58 18 10 14 
Рівень підтримки малого підприємництва 51 23 11 15 
Поширення впливу російського капіталу на економіку України 32 25 22 21 
Поширення впливу західного капіталу 27 22 29 22 
Безробіття 11 13 64 12 
Умови кредитування бізнесу 25 22 28 26 
Ставлення до України з боку інших держав 32 29 14 25 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, грудень 2005 р. 

 
За умов незбалансованого внутрішнього ринку праці (невідповідності попиту та 

пропозиції, наявності цілих секторів, незабезпечених трудовими ресурсами, низької 
оплати праці в багатьох сферах виробничої та невиробничої діяльності, масштабних 
процесів зовнішньої трудової міграції) будь-який потужний зовнішній вплив спромож-
ний відчутно переформатувати вітчизняний ринок праці. Отже, вироблення конкрет-
ної державної політики щодо ринку праці за умов подальших інтеграційних процесів 
та ризиків відкритої економіки є актуальним завданням найближчого часу. 

Громадська думка щодо питань регулювання ринку праці за різних сценаріїв роз-
витку ситуації на ньому тяжіє переважно до агресивно-захисних моделей (коли робо-
чих місць недостатньо, потрібно надавати перевагу громадянам України перед іно-
земцями, місцевим жителям перед приїжджими (71%), дозволяти людям приїжджати 
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тільки в тому випадку, якщо для них є робота (49%), суворо обмежити кількість (23%) 
чи навіть заборонити (7%) іноземним громадянам приїжджати працювати до нашої 
країни) (табл. 2.4.3 та 2.4.4).  

Таблиця 2.4.3 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Наскільки ви згодні з такими твердженнями?", % 

Твердження 
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Коли робочих місць недо-
статньо, чоловіки повинні 
мати більше прав на роботу, 
ніж жінки 30 25 45 40 27 33 23 22 55 27 30 43 35 23 42 
Коли робочих місць недо-
статньо, потрібно віддавати 
перевагу громадянам Украї-
ни перед іммігрантами 71 19 10 73 18 9 69 21 10 73 18 9 68 21 11 
Коли робочих місць недо-
статньо, потрібно віддавати 
перевагу місцевим жителям 
перед тими, які приїхали з 
інших регіонів 62 25 13 64 23 13 61 26 13 63 24 13 60 27 13 
Джерело: опитування "Ціннісні орієнтації населення–2006". 

Таблиця 2.4.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як Ви вважаєте, що повинен робити Уряд щодо людей з інших країн?", % 

Судження Усі 
Чоло-
віки 

Жінки Місто Село 

Дозволити приїжджати всім, хто бажає пра-
цювати в нашій країни 15 15 14 12 21 
Дозволити людям приїжджати тільки в тому 
випадку, якщо для них є робота  49 47 51 50 48 
Суворо обмежити кількість іноземних грома-
дян, які приїжджають до нашої країни 23 25 22 25 19 
Заборонити людям з інших країн приїжджати 
працювати до нашої країни 7 6 7 6 7 
Важко відповісти / не знаю 6 7 6 7 5 
Джерело: опитування "Ціннісні орієнтації населення–2006". 

 
Показовими є гендерний дисбаланс щодо думки про більшу включеність чоло-

віків у разі дефіциту робочих місць на ринку праці (відображає пануючі в суспільст-
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ві стійкі стереотипи розподілу соціальних та професійних ролей на типово "чолові-
чі" та "жіночі"), а також толерантніше ставлення жителів сільської місцевості порів-
няно з міськими жителями до іммігрантів на вітчизняному ринку праці (сформоване 
під впливом несприятливої ситуації, що склалася на сільському ринку праці). 

Отже, на фоні загалом негативної оцінки населенням соціально-економічної си-
туації та високого рівня стурбованості проблемами матеріального становища 
й розшарування за майновим принципом, працевлаштування та безробіття, зага-
льного зниження рівня життя, за умов збереження патерналістських поглядів 
у значної частини населення й певної амбівалентності щодо адаптаційних стратегій, 
невисокого рівня задоволеності життям та обережних оцінок перспектив подальшого 
соціально-економічного розвитку, повільно, однак послідовно зростає сприйняття 
ринкових реалій та утвердження ринкового шляху економічних реформ. 

2.5. Оцінка змін у соціальній сфері суспільства 

Жорсткі умови соціально-економічного розвитку впродовж трансформаційного 
періоду, неспроможність держави повною мірою нести зобов’язання щодо соціаль-
них гарантій та соціального захисту, сформували високі вимоги населення щодо 
важливості дотримання ідеалів рівності та справедливості в українському суспільс-
тві. Упродовж 1999–2004 рр. близько половини громадян дотримувалися переваж-
но індивідуалістських, ринково орієнтованих поглядів (справедливість проявляєть-
ся тоді, коли кожен член суспільства щасливий, наскільки визначено його зусилля-
ми чи долею), а більш патерналістські погляди на питання соціальної справедли-
вості, що базуються на ідеї рівності, були властиві третині населення (табл. 2.5.1). 

Таблиця 2.5.1 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Яке з двох наведених суджень про те, що є соціальна 
 справедливість, для Вас ближче?", за 7-значною шкалою, % 

 1 2 3 4 5 6 7  
Важко від-

повісти 

Справедливість – коли 
всі члени суспільства 
однаковою мірою щас-
ливі 

16 6 7 

12 

11 14 25 Справедливість – коли 
кожен член суспільства 
щасливий, наскільки це 
визначено його зусилля-
ми чи долею 

9 
29 50 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, березень 1999 р. 

 
Соціальна справедливість найяскравіше проявляється в питаннях соціального 

захисту та розподілу соціальних трансфертів. На думку населення, упродовж деся-
тиріччя після отримання незалежності заходи соціальної політики щодо соціальних 
трансфертів були явно недостатні – вкрай низько були оцінені стан системи охоро-
ни здоров’я та соціального захисту населення (за 10-бальною шкалою, де "1" – 



Розділ 2. Соціальна політика та ринкова економіка 

103 

значне погіршення ситуації, а "10" – значне покращення ситуації, зміни у цих сфе-
рах дорівнювали 3,2–3,4 бали18).  

Незважаючи на деяку позитивну динаміку, залишається досить низькою оцінка 
населенням ступеня дотримання прав людини на соціальний захист, достатній жит-
тєвий рівень для себе та своєї родини, житло, освіту, охорону здоров’я (рис. 2.5.1).  

23
15 18

28

38

23 26

38

на соціальний захист на достатній життєвий

рівень для себе і своєї

родини

на охорону здоров'я на освіту

2002 2005

 

Рис. 2.5.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
"Чи забезпечено в Україні дотримання прав людини", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, червень 2002 р. – грудень 2005 р. 

 
Натомість права на вільний розвиток особистості, свободу та недоторка-

ність, невтручання в особисте й сімейне життя, свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів та переконань, свободу світогляду та віроспові-
дання, тобто пов’язані швидше з культурними та духовними, а не соціальними 
аспектами життя, на думку понад двох третин населення задовольняються 
повною мірою (табл. 2.5.2). 

Низькі оцінки задоволеності життям, ступеня фінансового забезпечення, висо-
кий рівень стурбованості соціально-економічною ситуацією призводять до поши-
рення песимістичних оцінок майбутнього – лише 1/3 населення в 2004 р19. була 
притаманна впевненість у власному майбутньому, натомість 56% були невпевне-
ними в ньому. Серед головних чинників, що заважають з упевненістю дивитися 
в майбутнє, у першу чергу називалися низький рівень заробітної плати та пенсій, 
що не забезпечують гідний рівень життя (45%), нестабільна економічна ситуація 
в країні (41%), відсутність фінансових заощаджень (31%). 

Особам старшим працездатного віку важче адаптуватися до вимог ринку, 
у них часто виникають проблеми з матеріальним забезпеченням, вони не можуть 
достатньою мірою розраховувати на допомогу близьких, розмір пенсій та душо-
вого доходу недостатні. Тому в людей цієї групи через матеріальні негаразди 
погіршується оцінка задоволеності життям, впевненими в майбутньому почува-
ються лише 17%. 

                                                                 
18 Моніторинг УІСД/ЦСМ: лютий 2004 р. 
19 Там само. 
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Таблиця 2.5.2 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як ви думаєте, чи забезпечено в Україні дотримання прав людини?", % 

Права 
"Так" + 

"Скоріше, 
так, ніж ні" 

"Скоріше, ні" 
+ "Ні" 

Важко  
відповісти 

На вільний розвиток особистості 59 35 6 
На свободу та недоторканість  52 42 6 
На невтручання в особисте й сімейне життя 68 26 6 
На свободу думки й слова, на вільне вислов-
лення своїх поглядів та переконань 68 27 5 
На свободу світогляду та віросповідання 79 17 4 
На участь в управлінні державними справами 29 61 10 
На соціальний захист 38 57 5 
На житло 30 64 6 
На громадянство України 63 25 12 
На достатній життєвий рівень для себе та 
своєї сім’ї 23 73 4 
На охорону здоров’я 26 71 3 
На освіту 38 56 6 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, грудень 2005 р. 

Незважаючи на переважно негативні оцінки соціально-економічної ситуації за-
галом, її окремих аспектів, задоволеності життям та матеріальним становищем, 
починаючи з 2000 р. помітна незначна, однак поступова позитивна динаміка всіх 
цих показників у приблизно третини населення. Такі висновки підтверджуються 
розподілом питомої ваги різних детермінант, що впливають на життя українців. 
Упродовж 2000–2006 рр. скоротилася частка тих, хто не в змозі впливати на своє 
життя, натомість зросла частка тих, хто сам визначає хід свого життя та тих, у кого 
зовнішні обставини врівноважують особистий вплив на життя (рис. 2.5.2). 
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Рис. 2.5.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
"Від чого залежить те, як складається ваше життя?", % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ, травень 2000 р.; опитування "Інноваційний потенціал українського 
суспільства: вересень 2006 р.". 
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Тим респондентам, які з упевненістю дивляться в майбутнє та самостійно ске-
ровують життєвий шлях, цьому допомагає, передусім, віра у власні сили (25%), 
а також підтримка близьких та родичів (18%)20. Багатьом упевненості додає також 
нормальна робота, високий рівень освіти та кваліфікації – той базис, що забезпе-
чує людині матеріальне благополуччя. Отже, підґрунтям для оптимістичного погля-
ду в майбутнє стає, насамперед, відчуття впевненості в собі, у своїй економічній 
спроможності та незалежності, і водночас усвідомлення того, що є можливість роз-
раховувати на підтримку близьких. Тобто відбувається повільний, однак неповоро-
тний відхід від передумов, що за радянських часів становили основу "впевненості 
в завтрашньому дні" – усвідомлення соціальної захищеності з боку держави та 
можливості розраховувати на пряму підтримку трудового колективу. 

За умов трансформації економічних та соціальних аспектів функціонування су-
спільства значно актуалізується проблема визначення та дотримання соціальних 
стандартів, оптимізації та ефективного розподілу соціальних трансфертів. Однак 
характерною для більшості пострадянських країн є соціальна політика, що намага-
ється компенсувати підвищенням частки ресурсів, спрямованих на соціальні цілі, 
відсутність чи нестачу реальних реформ, орієнтованих на підвищення ефективнос-
ті системи соціального захисту. 

Принцип, на якому побудована традиційна пострадянська система соціальних 
трансфертів, призвів до того, що основна частина реальних виплат спрямовувала-
ся відносно благополучним верствам населення, що мають доходи трохи вищі 
прожиткового мінімуму. Такий дисбаланс призвів до зниження ефективності про-
грам соціальної допомоги (частка соціальних трансфертів для населення, що про-
живає за межею бідності, в сумарних соціальних трансфертах скоротилася до 19%, 
коли аналогічний показник у більшості розвинених країн і в деяких країнах Центра-
льної та Східної Європи коливається в межах 30–50%) [24]. А якщо врахувати, що 
питома вага населення, яке перебуває за межею бідності, у кілька разів вища, ніж 
у країнах Центральної та Східної Європи, то й фінансові втрати, пов’язані з нераці-
ональними соціальними виплатами, також є значно вищими і, відповідно, відчутні-
шими для людей, що реально їх потребують. 

Зарубіжні аналітики висловлюють думку, що бюджетні можливості для під-
вищення соціальних стандартів в Україні вичерпані, тому надалі єдиним ресурсом 
для підвищення якості життя є зростання економіки, зумовлене підвищенням про-
дуктивності праці [34]. З огляду на це магістральним напрямом еволюції соціально-
го законодавства в подібних умовах може стати формування порівняно дорогої 
"держави загального добробуту" за зразком більшості країн Західної Європи. 
У такій моделі розгалужена система загальних трансфертів із системи державного 
соціального страхування, орієнтована на переважну більшість населення і поєдну-
ється з масштабними програмами допомоги для бідних та соціально вразливих 
верств [35]. Нині в розвинених країнах соціальна політика спрямована від транс-
фертів у бік соціального обслуговування, а просте отримання трансфертів заміня-

                                                                 
20 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р. 
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ється активним сприянням зайнятості через систему створення робочих місць та 
перенавчання [8, c. 158–166]. 

Нині іноді вченими ставиться питання про перетворення "соціальної держави", 
якою вона представлена законодавчо, у "віртуальну соціальну державу", у якій 
жодна з соціальних функцій не реалізується в тому вигляді, у якому вона передба-
чена законом [36, c. 16–31]. Для такої "віртуальної соціальної держави", характер-
ною рисою стає типова для країн перехідних економік сегрегація соціальної політи-
ки за принципом "соціалізм для багатих – капіталізм для бідних". Обсяги ресурсів, 
спрямованих на користь тих, хто має потребу, явно недостатні для скільки-небудь 
помітного полегшення їх положення, основна ж частина соціальних трансфертів 
потрапляє до громадян із середніми доходами. 

Бюджетні програми трансфертів не мають вираженого адресного характеру 
і тому не забезпечують адекватної підтримки найуразливіших груп, навіть незва-
жаючи на те, що на ці програми йде значна частка бюджетних витрат. Освітні 
й медичні послуги не тільки виявилися неефективними, але вже й не охоплюють 
сферу базової освіти та охорони здоров’я, найбільш затребувану населенням. 
А реформи схем соціального страхування, бюджетні програми трансфертів, а та-
кож медичні й освітні послуги відіграють вирішальну роль для соціального благо-
получчя та економічного зростання [23]. 

Відповідаючи на запитання щодо соціального захисту вразливих верств насе-
лення, лише кожен сьомий у 2002 р. визнав, що в нашій країні певною мірою задо-
вольняються потреби представників незахищених груп населення в соціальних 
послугах, що суттєво сприяють їх становленню як повноправних членів суспільст-
ва21. Основними перешкодами задоволення потреб представників незахищених 
груп населення в соціальних послугах, на думку населення, є байдужість чиновни-
ків до проблем простих громадян (59%), недостатня кількість коштів в організаціях, 
що надають ці послуги (42%), погана організація роботи установ, які мають надава-
ти такі послуги (30%). 

З огляду на таку кричущу невідповідність потреби в соціальній допомозі з боку 
держави та реального стану її надання, 93%22 населення визнавали вкрай актуа-
льною для нашого суспільства проблему надання "вразливим" групам населення 
(інвалідам, сиротам, бездомним, одиноким особам похилого віку тощо) соціальних 
послуг та соціальної підтримки. 

Необхідність боротьби з бідністю стала для України однією з головних цілей 
при формуванні сучасної соціально-економічної політики. У Посланні Президента 
України до Верховної Ради України (2000 р.) зроблено висновок, що наше суспіль-
ство належить до країн не лише з високим, а й із зростаючим рівнем бідності. Зна-
чний спад виробництва за умов економічної кризи, інфляція, зниження продуктив-
ності праці, штучне утримування на виробництві зайвої робочої сили, зростання 
рівня та тривалості безробіття в поєднанні з монопольним становищем окремих 
галузей і підприємств призвели до зниження обсягів валового внутрішнього про-

                                                                 
21 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2002 р. 
22 Там само. 
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дукту на душу населення, скорочення частки оплати праці в його структурі, змен-
шення реальних доходів та реальної заробітної плати, зниження платоспроможно-
го попиту населення й обсягів споживання при одночасному погіршенні його якості 
та структури. До цього додався процес поляризації колишнього егалітарного суспі-
льства, що характеризується, з одного боку, стрімкою концентрацією коштів та 
майна в руках нечисленних груп населення, з іншого – прогресуючим збільшенням 
масштабів бідності та знедоленості широких верств [37].  

Боротьба з бідністю, проголошена ООН однією з провідних Цілей тисячоліття, 
залишається актуальним завданням програм соціальної політики всіх країн світу, 
а надто особливо загострюється в перехідних суспільствах. Адже існування ваго-
мої частки нужденного населення завжди створює могутнє гальмо суспільного про-
гресу. Таке положення означає зростаюче відставання цих людей, їх фактичне 
виключення з найбільш розвинених і ефективних форм соціальної, культурної, 
виробничої активності. Суспільство змушене спрямовувати чималу частку націона-
льного продукту на допомогу бідуючим верствам населення. Постійна бідність не 
тільки скорочує суспільний потенціал, але й змушує суспільство здійснювати вели-
чезні соціальні витрати, непотрібні за інших обставин. 

Нині паралельно з погіршенням власне матеріальних обставин у складі бідних 
збільшується частка тих, хто вважає, що останніми роками знизилося і їх соціальне 
становище в цілому. Економічна бідність практично повністю співпала з соціальним 
приниженням. Отже, одночасно з формуванням прошарку, наближеного до серед-
нього класу, що формується з матеріально благополучних шарів, складаються 
бідуючі соціальні низи, соціальні аутсайдери, чиє становище багато в чому відчу-
жує їх від суспільства, робить сприйнятливими до спокус радикально-утопічних 
змін, спроможних викликати суспільну дестабілізацію [38]. 

Масовість бідності, свідомо виховуване негативне ставлення до багатства та 
способів його досягнення, загострене сприйняття розшарування суспільства за 
рівнем добробуту істотно впливає на потенційні можливості суспільних систем до 
трансформації. Відсутність у населення ринкових установок, страх і дезорієнтація, 
пов’язані з крахом звичних атрибутів соціалістичного добробуту, роблять станов-
лення нової моделі поведінки населення дуже непевним, а для деяких соціально-
демографічних груп просто неможливим. Звичка до залежності від держави в час-
тині життєзабезпечення, відсутність навиків легального підвищення власного мате-
ріального добробуту формують стійкий стереотип соціального утриманства.  

Експерти вважають, що загроза зубожіння – глобальна соціальна небезпека, 
яка зачіпає багато верств та соціально-демографічних груп населення (селян – 
29%, низькокваліфікованих робітників – 44%, інженерно-технічних працівників – 
26%, учителів – 25%, творчу інтелігенцію – 22%) [39].  

Частка бідного населення (тих, чий дохід був уполовину нижчим середнього) 
коливається в ЄС від 10 до 30% (у середньому в Європі – 17%). У країнах з соціа-
льно-демократичними режимами, високою часткою соціальних витрат та активни-
ми темпами економічного розвитку (Скандинавія) рівень бідності – традиційно міні-
мальний; корпоративістські режими країн північно-західної континентальної Європи 
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з високою часткою соціальних витрат та низькими темпами економічного розвитку 
намагаються підтримувати середній рівень бідності; ліберальні режими (наприклад 
Велика Британія) з обмеженими соціальними витратами та високими темпами еко-
номічного розвитку сприяють суттєвому його зростанню; а в країнах південної Єв-
ропи з низькими соціально-економічними показниками – найвищий європейський 
рівень бідності (у Португалії – до 29% домогосподарств) [8]. 

До 1999 р. не було чіткого визначення терміна "бідність". Уряд України визна-
чив проблему бідності як неможливість через брак коштів підтримувати спосіб жит-
тя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. Президент 
України 15 серпня 2001 р. схвалив розроблену Урядом Стратегію подолання бідно-
сті, яка визначає основні напрями політики подолання бідності на сучасному етапі.  

Незважаючи на певний прогрес у цьому напрямі, що проявляється в підвищенні 
реальної оплати праці, пенсій, видатків на соціальні потреби, зниженні рівня без-
робіття, останні дані підтверджують той факт, що Україна знаходиться серед країн 
з високим рівнем бідності. За даними Міністерства економіки України, у 2005 р. 27% 
населення України було за межею бідності (офіційне визначення межі бідності – 75% 
медіанного рівня місячних витрат на одного дорослого) [40]. 

Основною ознакою "української бідності" є те, що в нашій країні існує подібна 
проблема серед працюючих23. Загалом, більше половини працюючого населення 
мало сукупні середньодушові доходи нижчі за прожитковий мінімум. 

Згідно з оцінками громадської думки населення України щодо рівня та поширено-
сті бідності, нині скорочується кількість людей, що живуть у бідності порівняно з ми-
нулим десятиліттям (так вважали 90% населення в 1996 р.24, а в 2004 р.25 – 71%). 
У 2002–2004 рр. близько половини наших співгромадян відносили себе та свої роди-
ни до бідних (серед осіб старших працездатного віку цей показник сягав 73%). 

Незважаючи на доволі високі оцінки частки нужденних співгромадян згідно 
з опитуваннями населення, на думку деяких учених, нині суспільства, що трансфо-
рмуються, переживають радше соціальну кризу, ніж згубну катастрофу. Катастро-
фічні оцінки ситуації, як правило, означають визнання безперспективності реформ 
і всього ринкового переходу. А кризове бачення нинішнього періоду штовхає до 
пошуку рішень, пов’язаних з оптимізацією реформ і постійним вдосконаленням 
ринково-демократичних порядків. Світовий досвід демонструє, що значна частка 
людей, які бідують, сама собою далеко не завжди прирікає усе суспільство на со-
ціальний вибух і катастрофу. У подібних ситуаціях не раз опинялися багато нині 
процвітаючих соціально-ринкових економік, особливо в часи, коли соціалізований 
капіталізм там ще тільки зароджувався. 

Громадська думка щодо причин бідності зазнала відчутних трансформацій 
упродовж перехідного періоду (1996–2004 рр.). Неспроможність держави скільки-

                                                                 
23 За даними обстеження домогосподарств в 2005 р., розподіл населення за основними соціальними 
групами свідчить про те, що в групі з найменшими витратами частка працюючих становить 37,5%, тоді 
як частка непрацюючих пенсіонерів – 14,0%, дітей до 18 років – 31,9%, студентів – 2,1%, інших – 14,5%. 
24 Опитування "Ціннісні орієнтації населення–1996". 
25 Моніторинг УІСД/ЦСМ: лютий 2004 р. 
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небудь відчутно вплинути на стан нужденних, ринкові моделі адаптації на ринку 
праці та в повсякденному житті сформували більш прагматичний погляд українців 
щодо причин бідності. Скоротилася частка тих, хто вважає причиною зубожіння 
несправедливе ставлення суспільства (з 73% у 2002 р.26 до 65% – у 2005 р.27), зро-
сла – тих, хто вважає, що люди бідні через власні лінощі та брак сили волі28. 

Однак переважна більшість населення (87%) переконана, що керівництво на-
шої країни робить для бідних надто мало; лише 17% погоджуються, що державна 
політика боротьби з бідністю адресована саме тим, хто потребує допомоги29. 

Отже, суспільство не готове відкрито визнати неспроможність діючої моделі 
соціального захисту й невідповідність законодавчо закріплених соціальних гарантій 
економічним можливостям країни та дійсним соціальним потребам її громадян. Про 
це свідчить, зокрема, і та обставина, що передвиборні економічні платформи про-
відних політичних партій і блоків, будучи в цілому відносно реалістичними в питан-
нях економічної політики, залишаються, як і раніше, відверто популістськими в пи-
таннях політики соціальної. У випадку, якщо економічне зростання найближчими 
роками набуде стійкого характеру, структурні реформи можуть бути орієнтовані не 
на обмеження масштабів загальних соціальних трансфертів, а на поступове усу-
нення елементів, що успадковані від соціалістичного минулого і не відповідають 
умовам ринкової економіки.  

2.6. Ключові виклики та перспективи  

соціальної політики 

Комплекс невирішених соціально-економічних проблем, успадкованих з мину-
лого, розширених та доповнених низкою новітніх глобалізаційних загроз, форму-
лює потужні виклики діючій вітчизняній системі соціальної політики та вимагає її 
модернізації, підвищення мобільності й адекватності, спроможності вчасно та ефе-
ктивно відповідати на виклики і попереджати їх появу. 

Діяльність держави в соціальній сфері майже виключно у формі соціального 
захисту, її відрив від інших складових соціально-економічної політики, і навпаки, 
здійснення економічної політики без урахування потреб соціального розвитку зако-
номірно призводять до руйнування як економіки, так і соціальної сфери. Пошук 
оптимального компромісу між цими двома системами та їх узгоджений розвиток 
потребують балансу двох різноспрямованих процесів. З одного боку, використання 
соціальної політики як чинника зростання вимагає відмови від обмежувальної гро-
шово-кредитної політики. Адже примусове нагромадження в рамках поширення 
страхової системи й уведення платності послуг освіти та охорони здоров’я, перет-
ворення системи пільг на адресну грошову допомогу тощо, призводить до падіння 
                                                                 
26 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р. 
27 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
28 Моніторинг УІСД/ЦСМ: лютий 2004 р. 
29 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р. 
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платоспроможного споживчого попиту на внутрішньому ринку. Натомість надмірне 
фінансування соціальних видатків у кінцевому рахунку призводить до "проїдання" 
ресурсів, які можна було б успішно використовувати для інвестиційних проектів, 
розробки та впровадження інновацій, підтримання та підвищення конкурентоспро-
можного виробництва. 

Нині при визначенні цілей соціальної політики потрібно враховувати не тільки 
ресурсні, а й інституційні обмеження, що існують у сучасному українському суспіль-
стві. Адже вихідними умовами, у яких відбувається і певний час ще відбуватиметь-
ся реалізація соціальної політики держави, є: 

– традиційно висока налаштованість населення на активну соціальну політику 
держави, велика частка отримувачів соціальної допомоги через специфіку вікового 
складу населення; 

– необхідність недопущення соціальних конфліктів; 
– недосконалість політичних інститутів, надто повільне становлення ефективної 

системи державної влади та демократичного громадянського суспільства; 
– слабкість місцевих територіальних громад, на рівень яких здебільшого деле-

говано практичне виконання ключових соціальних зобов’язань держави; 
– значна частка приватизованих об’єктів у системі життєзабезпечуючих галузей 

національної економіки та продовження приватизаційних процесів. 
Сучасна економічна наука виводить розвиненість соціальної сфери з досягну-

того рівня розвитку продуктивних сил, який має бути достатнім для того, аби після 
відповідної винагороди активним економічним суб’єктам залишалася частина про-
дукту, якої вистачить для підтримання пристойного рівня життя пасивної частини 
населення. Економічно такий рівень розвитку відповідає рівню перерозподілу ВНП 
на соціальні потреби i ступенем розбалансованості державного бюджету. Іншим 
обмеженням соціальної політики держави є співвідношення соціальних виплат 
з доходами працюючих суб’єктів, яке не повинно негативно позначатися на еконо-
мічних стимулах до праці. Оцінка оптимального співвідношення залежить від діючої 
суспільно-економічної моделі.  

Соціальна політика – потужний чинник економічного розвитку. По-перше, серед 
заходів з підтримки соціальної сфери – суто економічні важелі бюджетної, податко-
вої, кредитної політики. Зрозуміло, що використання цих важелів помітно впливає 
на їх застосування для досягнення інших цілей, при чому можливі конфлікти як між 
державною соцiальною стратегiєю i, зокрема, кон’юнктурною тактичною полiтикою, 
так i мiж такими стратегiчними заходами, як промислова й соцiальна полiтика тощо. 
По-друге, реалiзацiя заходiв соцiальної полiтики впливає на деякі економiчні пара-
метри, збiльшуючи норму споживання i зменшуючи нагромадження, пожвавлюючи 
сукупний попит. Нарештi, дiйова соцiальна полiтика забезпечує суспiльну злагоду, 
соцiальне партнерство, легiтимнiсть влади, а отже формує здатнiсть уряду здійс-
нювати заходи власне економiчної полiтики [41, c. 127–133]. 

Політика економічного зростання повинна органічно поєднуватися з реалізаці-
єю ключових завдань соціального розвитку – зупиненням процесів зростання бід-
ності та майнового розшарування населення, створенням цивілізованого ринку 
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праці та забезпеченням ефективної зайнятості, випереджаючих темпів підвищення 
реальних доходів населення (насамперед заробітної плати та пенсій). Утверджен-
ня механізмів адресної державної соціальної допомоги, реалізація концепції рефо-
рмування оплати праці, здійснення завдань пенсійної реформи та реформи систе-
ми соціального страхування мають стати першочерговими завданнями. 

Крім усього іншого (політика доходів, демографічна та працересурсна політика, 
політика в соціально-культурній сфері), перехід до реальної соціальної політики 
вимагає розвитку внутрішнього ринку, підтримки національного бізнесу та капіталу 
з метою збільшення зайнятості та підвищення доходів населення. А переведення 
населення зі стану пасивних ресурсоотримувачів у стан активних ресурсокористу-
вачів потребує всебічного розвитку людського капіталу в Україні.  

Свого часу в західних країнах елементарними важливими чинниками підтри-
мання балансу ринку та соціальної сфери, які будь-що мають дотримуватися сус-
пільством, було визнано професійну допомогу при народженні, безпечний і здоро-
вий життєвий простір, адекватне харчування, доступну медичну допомогу; якісну 
практичну освіту, економічно продуктивне життя, захист від безробіття, гідну ста-
рість [41]. 

Тенденцією сучасності, яка все більше проявляється і в Україні є те, що, якщо 
раніше держава, сім’я і підприємство спільно ділили можливі ризики, то тепер усі 
три перешкоди опинилися недостатньо ефективними, і зростаючі ризики все біль-
шою мірою повністю лягають на плечі індивідуумів [42]. Соціологічні дослідження 
яскраво ілюструють нинішню ситуацію, у якій система норм і цінностей (з тенденці-
ями посилення туги за "сильною владою" та схильністю до патерналістських на-
строїв), тісно взаємопов’язана з соціально-економічними процесами, стає одним із 
суттєвих соціальних ризиків [43, c. 7–20]. 

За сучасних умов загрозливого масштабу набуває проблема запобігання бідно-
сті, тому підтримка малозабезпечених верств населення є пріоритетною та надзви-
чайно актуальною. Система діючих в Україні пільг не тільки не зменшує рівень 
майнового розшарування населення, а навпаки – сприяє його зростанню. Адже 
частіше використовують своє право на пільги небідні, більш освічені й більш поін-
формовані щодо своїх прав верстви населення – частка пільговиків серед небідних 
становить 30%, а серед бідних – 23%. Порядок надання пільг регулюється понад 
40 нормативно-правовими актами, що декларують надання понад 20 різних видів 
пільг близько 30 пільговим категоріям населення. Взагалі, тільки 43% населення 
використовує своє право на ті чи інші пільги, тобто значна частина пільг існує тіль-
ки на папері [40]. 

Згідно з даними офіційної статистики, з усіх видів соціальних трансфертів (піль-
ги, субсидії, допомоги) тільки система допомоги реально більшою мірою спрямову-
ється на бідні верстви населення, оскільки зменшує нерівність30. Коли ж йдеться 
про боротьбу з бідністю, особливо в умовах жорсткої обмеженості фінансових ре-

                                                                 
30 За даними бюджетної статистики, лише 30% соціальних трансфертів (без урахування пенсій) припа-
дає на бідне населення. 
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сурсів, що спрямовані на соціальну підтримку населення, пріоритетною групою для 
соціальних програм мають бути саме бідні. 

Однак зрозуміло, що 30% жителів країни не можуть стати учасниками адресних 
соціальних програм. Фінансові можливості органів соціального захисту дозволяють 
реально забезпечити підтримку лише 8–10% населення. Приблизно таку частку 
населення і становлять домогосподарства з низьким соціальним і економічним 
потенціалом (високе навантаження утриманцями, відсутність освіти, конкурентних 
професійно-кваліфікаційних навиків, виключеність з мереж міжсімейної підтримки 
тощо), а значить, і з високим ризиком бідності. Їм і повинні бути адресовані програ-
ми прямої підтримки. Решта 20% населення, визнаного бідним за критерієм забез-
печеності доходами, насправді володіють значними ресурсами (освітою, здоров’ям, 
кваліфікацією). Створення умов, що сприяють реалізації цих ресурсів, а не пряма 
адресна підтримка, мають стати основою стратегії скорочення бідності цієї частини 
населення [44, c. 171–178]. Тільки поєднання адресної субсидіарної підтримки до-
могосподарств, що об’єктивно володіють низьким соціально-економічним потенціа-
лом, з активними програмами зайнятості може сприяти позитивній динаміці боро-
тьби з бідністю та оптимальному розподілу соціальних трансфертів. 

Говорячи про ефективність надання соціальної допомоги, необхідно підкресли-
ти два основних її прояви: максимальне охоплення всіх нужденних і мінімальне 
надання допомоги тим, хто її не потребує. Йдеться не про порушення чинного за-
конодавства і випадки невиправданого призначення допомоги (субсидій тощо). 
В умовах існування різноманітної системи підтримки доходів населення (різних 
критеріїв надання всіляких видів допомоги й різних порогів доходу сім’ї) важливо 
забезпечити спрямованість допомоги саме на бідні верстви суспільства. Значною 
мірою запобігти розпилу коштів може так званий механізм самоідентифікації або 
самоадресності. Його ідея зводиться до формування таких видів допомоги, які пра-
гнуть отримувати тільки дійсно бідні верстви населення. Прикладом, прийнятним 
для працездатних верств суспільства, можуть бути програми громадських робіт 
з оплатою не вище порогу бідності. 

Слід застосовувати оцінку рівня якості життя як ключовий показник ефективно-
сті діяльності органів державного управління на регіональному й субрегіональному 
рівнях управління шляхом використання ключових показників моніторингу якості 
життя населення (регіональний індекс якості людських ресурсів; інтегральний пока-
зник рівня життя; узагальнюючий показник якості життя як синтетичний індекс стан-
дартизованих значень вхідних показників).  

В основі державної політики подолання бідності та підняття рівня життя насе-
лення має бути визнання того, що цієї мети не можна досягти виключно шляхом 
підтримки знедолених. Необхідні комплексні підходи, орієнтовані як на бідні, так 
і на відносно забезпечені верстви суспільства. Зусилля держави щодо підвищення 
рівня життя всіх верств населення незалежно від їх матеріального становища ма-
ють спиратися на забезпечення сталого економічного зростання, всебічний розви-
ток і максимально повне використання трудового потенціалу країни, поліпшення 
ситуації на ринку праці. 
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Однак саме по собі економічне зростання ніде й ніколи не вирішувало соціаль-
них проблем. Цілком імовірною (особливо в Україні) видається ситуація, за якої 
плодами економічного зростання скористається дуже обмежене коло осіб. Цей 
прошарок буде прискореними темпами накопичувати у своїх руках багатство, 
а бідні так і лишатимуться бідними.  

Досягнення негативної тенденції соціальної поляризації суспільства, зниження 
економічної нерівності можливе шляхом запровадження гнучкої податкової політики, 
раціональних соціальних трансфертів, стимулювання малого та середнього бізнесу, 
захисту прав дрібних акціонерів, легалізації тіньової діяльності та незареєстрованих 
доходів [45]. Економічне зростання створює необхідне підґрунтя для зниження без-
робіття (включаючи приховане) та підвищення доходів від трудової діяльності. 

Серед ефективних заходів підтримки соціально вразливих верств населення 
дієвими можуть стати розвиток системи соціального страхування (запобігатиме 
втраті доходу внаслідок безробіття, захворювання чи старості) та пенсійна рефор-
ма. Проведення повномасштабної пенсійної реформи видається нині першочерго-
вим завданням, оскільки тільки так можна докорінно поліпшити становище пенсіо-
нерів при стимулюванні економічної активності населення працездатного віку. Це 
спонукатиме населення реєструвати свої доходи і сплачувати внески до пенсійних 
фондів, забезпечить необхідний зв’язок між характером трудової діяльності (три-
валістю стажу і сумою внесків до пенсійних фондів) та матеріальним забезпечен-
ням на старість, і, врешті-решт, не тільки запобігатиме бідності населення похилого 
віку, а й забезпечить входження значної частини пенсіонерів до середнього класу.  

Уведення недержавного пенсійного забезпечення й нагромаджувальних персо-
ніфікованих рахунків дозволить забезпечити диференціацію пенсійних виплат за-
лежно від стажу роботи, величини заробітків спеціаліста, що у свою чергу стане 
ефективним інструментом управління пропозицією праці в країні. Крім того, нагро-
маджувальна схема пенсійного забезпечення може справити значний позитивний 
вплив на інвестиційну ситуацію в Україні та попит на ринку праці. Корисним є дос-
від функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення (держава – не-
державні пенсійні фонди – страхові компанії), яка набула широкого розповсюджен-
ня в більшості країн з розвинутою економікою [46]. 

Нині актуальним є пошук політики соціальної підтримки, спрямованої не на все 
суспільство, а на локальніші співтовариства. Останнім часом спостерігається вини-
кнення цілого спектра нових технік управлінських рішень, що виключають необхід-
ність управління всім суспільством [47]. Соціальна політика радикально змінюєть-
ся, роблячи ставку на активний підхід до ризиків і соціальних проблем. Фокус спря-
мовується в першу чергу на активізацію політики на ринку праці – це включає 
і створення державою систем "штучної" зайнятості (суспільні або субсидовані ро-
бочі місця), і серйозне підвищення професійної майстерності й перенавчання. 

Забезпечення елементарних потреб, що дають змогу брати активну участь 
у соціальному житті (адекватне житло й харчування; безпечні та нешкідливі умови 
праці та навколишнє середовище; достатнє медичне обслуговування, захист мате-
ринства й дитинства та безпечне дитинство; фізична й економічна безпека; базова 
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освіта тощо) є першим етапом досягнення балансу функціонування ринкової еко-
номіки та існування соціальної сфери. 

Задоволення проміжних потреб повинне гарантуватися державою через соціа-
льну інфраструктуру, медичне обслуговування, трудове законодавство, освіту 
й систему підтримки доходів, тоді як інші соціокультурні потреби цілком можуть 
задовольнятися на місцях, але з обов’язковою державною підтримкою. 

За умов низьких індивідуальних доходів, які сьогодні отримує більшість громадян 
України, проблема соціального спрямування економіки України має розв’язуватися 
не лише через механізм бюджетного перерозподілу, а й через трансформацію полі-
тики доходів, що вимагає поступового переходу від соціального захисту громадян до 
політики, спрямованої на зростання індивідуальних доходів [17, c. 19].  

Співвідношення та взаємозв’язок понять економічної ефективності та соціаль-
ної справедливості визначають процес формування соціальної політики та її кінцеві 
цілі. Універсального розуміння справедливості не існує. На жаль, економічна ефек-
тивність і соціальна справедливість є конфліктуючими цілями державної політики, 
тобто досягнення вищої міри справедливості вимагає певних поступок в ефектив-
ності й навпаки. 

На перспективу орієнтиром соціальної політики повинні стати не лише вирівню-
вання рівня життя соціально-економічних груп, а й створення рівних можливостей 
для формування гідного рівня і якості життя. Досягнення більшої міри справедли-
вості в суспільстві вимагає перерозподілу доходів, а основний інструмент перероз-
поділу – податки. Компроміс між соціальною справедливістю та економічною ефек-
тивністю – це вибір, який треба робити і владі, і суспільству. Намагання підвищити 
справедливість у розподілі доходів шляхом їх перерозподілу з використанням по-
датків та інших регуляторів веде до зменшення загальної ефективності економіки, 
тобто до втрат сукупного добробуту. 

На сучасному етапі суспільна потреба в розгалуженій системі соціального за-
хисту перевищує здатність наявних економічних моделей до повного забезпечення 
цієї потреби. Тому однією з головних проблем розвинених країн є пошук ефектив-
них джерел коштів на соціальний розвиток. Спостерігається тенденція до дивер-
сифікації цих джерел i розширення мережі перерозподілу коштів. У країнах з більш 
розвиненою ринковою системою такий перерозподіл забезпечується широким спе-
ктром заходів економічної політики, а з менш розвиненою – більше розраховують 
на централізований бюджетний перерозподіл ресурсів [48, c. 231]. 

Соціальною стратегією України, яка має бути складовою частиною національ-
ної, повинен стати комплекс заходів, інструментів і механізмів підтримки та стиму-
лювання розвитку людського капіталу, що має на меті створення оптимальних умов 
для всебічного розкриття особистості, доступності для неї соціальних благ задля 
формування високої конкурентоспроможності національної економіки. Вона має 
реалізовуватися в кілька етапів: зближення прожиткового мінімуму з мінімальною 
зарплатою та пенсією; наближення соціальних стандартів в Україні до європейсь-
ких стандартів початку ХХІ століття; перехід від наздоганяючої моделі соціального 
розвитку до еквівалентної (упродовж періоду 2020–2025 рр.) за якої буде встанов-
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лено "соціальний кошик" коливань України та країн ЄС, головна мета якого полягає 
у створенні адекватних або близьких до них умов [49, c. 32]. 

Світові стандарти та актуальні соціальні проблеми знаходять все більше відо-
браження в програмах соціального реформування багатьох держав, зокрема країн 
перехідного періоду. Причому група країн, до якої належить Україна, під час розро-
бки своїх власних стратегій має шанс не повторювати помилки та прорахунки тих 
країн, які вже пройшли цей шлях, а вдосконалювати та модернізувати найжиттєз-
датніші частини базової інфраструктури держав, які досягли добробуту. 

У рамках інтеграції України в європейське співтовариство повинні бути визна-
чені ті орієнтири для формування майбутньої соціальної політики, які прийняті кра-
їнами Європейського Союзу (внесок до соціального та економічного добробуту; 
узгодження цілей соціальної політики та обмежень бюджету; управління комплек-
сом державних і приватних обов’язків; стимулювання та полегшення розвитку люд-
ського потенціалу; досягнення більшої узгодженості політики). Тобто європейська 
соціально-економічна політика репрезентує достатньо збалансований комплекс 
економічних і соціальних інтересів [50].  

Актуальними напрямами збалансування соціальної та економічної сфер, пріори-
тетами соціальної політики мають бути забезпечення рівних можливостей для гідного 
рівня життя та доступності шляхів реалізації особистісного потенціалу; побудова по-
літики соціальної підтримки та соціальних виплат на основі соціальних стандартів, які 
є обґрунтованими, диференційованими та підтриманими населенням за результата-
ми широкого обговорення; підвищення рівня заробітної плати та реформування кон-
цепції мінімального прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати. 

Ключовими принципами реформування соціальної політики мають стати дифе-
ренціація та комплексність, пріоритетність та спрямованість на конкретні результа-
ти, відкритість та прозорість, рівний доступ та активне залучення громади, сприян-
ня реалізації та мобілізація наявних ресурсів і потенціалу. 

Принцип диференціації в соціальній політиці передбачає застосування різно-
манітних механізмів для різних об’єктів (наприклад "підтримуючих" стратегій та 
захисних програм для тих, хто перебуває в дезадаптованому стані, тобто не може 
пристосуватися до змінених умов). Комплексність проявляється в одночасній 
спрямованості заходів соціальної політики на різні об’єкти (бенефіціарії, групи на-
селення, соціальні спільноти), об’єднанні різних складових соціальної політики 
(соціальна політика у сфері охорони здоров’я, освіті, оподаткуванні, пенсійному 
забезпеченні, соціальному захисті, на ринку праці тощо) та об’єднанні зусиль не 
лише держави, а й інших суспільних інститутів. 

Пріоритетність передбачає випереджальний розвиток соціальної політики 
щодо дії економічних реформ (за умов подальшої трансформації економічної стра-
тегії, змін у законодавстві та частого перегляду ключових макроекономічних показ-
ників і соціальних стандартів значно актуалізується проведення попередньої соціа-
льної експертизи з метою з’ясування очікуваної реакції суспільства та його окремих 
груп). Такий превентивний підхід дає змогу прогнозувати зміни в соціальній сфері 
через призму економічних трансформацій і формулювати відповідь на можливі 
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виклики, а не усувати їх наслідки. Дотримання принципу пріоритетності прямо узго-
джується з принципом спрямованості на конкретні результати, адже завчасне 
з’ясування проблемних питань у соціальній сфері фокусує увагу на конкретних 
напрямах соціальної політики, до яких слід вдатися, та конкретних соціальних гру-
пах – об’єктах соціальної політики. Результатом застосування цього принципу є 
підвищення адресності соціальної політики та соціальної допомоги. 

Рівний доступ та активне залучення громади потребує від держави форму-
вання й підтримки суспільних інститутів (громадські рухи, організації, віртуальні 
співтовариства тощо), чия діяльність спрямована на консолідацію суспільства, 
підвищення взаємної довіри, а також посилення громадської ініціативи для вирі-
шення актуальних соціальних проблем. 

Принцип відкритості та прозорості передбачає широке суспільне обговорен-
ня цілей подальшого розвитку та пріоритетів у державній соціальній та економічній 
політиці. Сприяння реалізації та мобілізація наявних ресурсів і потенціалу вима-
гають не лише активізації діяльності у сфері законотворення, але й залучення гро-
мади, бізнесу, мас-медіа, інших суспільних інститутів до питань збалансування 
соціальної сфери та економічного розвитку. 

Перехід до нової моделі соціальної політики, розвиток соціальної сфери та по-
ліпшення соціального становища населення України можуть стати однією з точок 
досягнення суспільного консенсусу між різноспрямованими політичними силами, 
групами політико-економічних інтересів, працівниками й роботодавцями, різними 
верствами населення України. Адже забезпечення соціальної стабільності та продук-
тивності людського капіталу як головні наслідки ефективної соціальної політики є 
необхідними умовами отримання належного рівня доходів економічно активним на-
селенням та надання необхідного соціального забезпечення. Побудова в Україні 
соціально орієнтованої ринкової економіки європейського типу – визначальний чин-
ник посилення суспільної привабливості реформ, забезпечення їм широкої громадсь-
кої підтримки, утвердження сучасних європейських стандартів якості життя. Стабіль-
на соціальна система має бути сумісна зі стабілізацією і неінфляційним економічним 
зростанням. Вона будується на жорсткій дисципліні відрахувань, соціальному парт-
нерстві основних груп, поєднанні державних і приватних форм соціального захисту, 
інтеграції завдань соціальної політики в макроекономічну стратегію. 

Логіка розвитку процесів суспільного реформування в Україні потребує докорінної 
зміни підходів держави, суспільства й бізнесу до проблем соціального розвитку країни. 
Високий рівень суспільного "попиту" на активну соціальну політику вимагає від влади 
активних кроків щодо досягнення цілей соціального захисту та соціального розвитку. 
Відтак актуальності набуває потреба вироблення оптимальної моделі соціальної полі-
тики в контексті сучасних концепцій управління та реалій ринкової економіки.  

Сучасна концепція державної соціальної політики має полягати в тому, щоб не 
відмовлятися від держави як її суб’єкта, а докорінно змінити зміст і форми її діяльнос-
ті в цій сфері суспільного життя. В основу такої концепції мають бути покладені зага-
льні принципи та орієнтири щодо реалізації соціальної політики, які б забезпечували 
людині, соціальним спільнотам право на повноцінний соціальний розвиток.  
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Нині необхідним є "переформатування" соціальної політики від системи повно-
го державного забезпечення до системи "створення можливостей". Сьогодні 
у держави немає змоги повністю забезпечити всіх бажаючих. Більше того – цього 
не може собі дозволити навіть найрозвиненіша країна. І тут головне – правильно 
розподілити спільні ресурси між тими, хто через певні життєві обставини не може 
забезпечити себе сам, та створити максимум можливостей для більшої частини 
населення, яка може й хоче заробляти. 

Під час формування соціальної політики важливим є врахування двох її аспектів: 
"зовнішнього" (соціальна політика як відповідь на стан суспільства, його проблеми; як 
елемент державної політики, що коригується залежно від суспільних змін; як реакція 
на сприйняття різних груп населення) та "внутрішнього" (забезпечення механізмів її 
реалізації через законодавство, використання матеріальної бази; врахування внутрі-
шньої узгодженості та комплексності; відповідність її складових та дій потребам сус-
пільства, напрацювання механізмів коригування тощо) [7, с. 355]. 

Соціальна відповідальність сучасного моменту полягає в тому, щоб від стихій-
ного розвитку з розмитими векторами перейти до формування реальної стратегії 
розвитку України з постановкою конкретних цілей і розробкою комплексу чітких 
заходів. Соціальна політика має зосереджуватися на тому, щоб у відповідності 
з наявними фінансовими можливостями забезпечити органічне поєднання макрое-
кономічної трансформації із соціальною спрямованістю реформ. З огляду на це 
соціальна політика має базуватися на принципах адекватності стану економіки, 
сприяння економічному зростанню, забезпечення задоволення мінімально необ-
хідних стандартів життєвого рівня населення. 
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Розділ 3 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ  

ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

3.1. Соціокультурні детермінанти економічної  

поведінки: теоретико-методологічний підхід 

Сучасна стратегія соціально-економічного зростання України вбачає довго-
строкову перспективу в забезпеченні конкурентоспроможності на інноваційній ос-
нові шляхом розвитку економіки знань, і вирішальним у цій діяльності є людський 
фактор [1–3]. Ефективність людського фактора з погляду потреб соціально-еко-
номічного зростання значною мірою залежить від рівня людського розвитку насе-
лення – він має бути достатнім для реалізації означеної стратегії. Тоді вся економі-
чна діяльність людей, у тому числі їхня економічна поведінка, відповідатиме умо-
вам успішного соціально-економічного розвитку країни, що їх висуває конкуренція 
на світових ринках, де панує глобалізація, модернізація, інформатизація тощо. 

Але нинішні оцінки людського розвитку населення України не свідчать про його 
високий рівень. Це стосується не лише агрегованого показника – індексу людського 
розвитку (ІЛР), який розраховується Програмою розвитку організації об’єднаних 
націй (ПРООН), і за даними 18-ї щорічної "Доповіді про розвиток людини 
2007/2008" визначив для України 76 місце серед 177 країн на підставі розрахунків 
за 2005 рік [4]; за рік до того – 77 місце [5, с. 9]. ІЛР, як і деякі інші показники, роз-
раховані міжнародною спільнотою для вельми узагальненого порівняння всіх країн 
світу (а багато з них значно відрізняються історичною, демографічною, геологіч-
ною, кліматичною, географічною, політичною, соціально-економічною специфікою) 
може бути й не вільним від певних недоліків, пов’язаних з методикою розрахунків, 
достовірністю національних показників тощо. Але й вітчизняні експертні оцінки 
окремих складових людського розвитку – стану здоров’я, рівня освіти й добробуту 
населення України, які останнім часом широко обговорюються в засобах масової 
інформації, також не оптимістичні. Наприклад щодо здоров’я, за зниженням серед-
ньої очікуваної тривалості життя Україна вже знаходиться нижче багатьох країн 
третього світу, а смертність у пострадянських слов’янських державах вважається 
найгучнішим фактом в охороні здоров’я ХХ ст. [6; 7]; щодо освіти – двократне за 
останні 15 років збільшення чисельності студентів за рахунок появи недержавних 
закладів і платного навчання в державних розцінюється як одна з причин зниження 
рівня вищої освіти й зростання корупції [8], освіта в країні знаходиться у стані сис-
темної кризи, а державна політика у цій сфері, яка б визначала адекватну нинішнім 
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викликам перспективу суспільного розвитку, відсутня [9]; щодо добробуту – різниця 
доходів 10% найзаможніших груп населення відносно 10% найбідніших верств ся-
гає 12–15 разів [10, с. 422–423], а виконання найбільш важливого стратегічного 
завдання держави – створення панівного середнього класу – характеризується тим, 
що ціни на товари довгострокового користування все ще відповідають платоспромо-
жності багатих людей і все ще значно вищі, ніж повинні бути, коли в державі є потуж-
ний середній клас [11]. Отже очевидно, що існує проблема неадекватності наявного 
рівня людського розвитку та/або реалізації його потенціалу тим завданням, які мають 
бути вирішені для забезпечення соціально-економічного зростання країни в умовах 
конкуренції з розвинутими постіндустріальними суспільствами.  

Зрозуміло, що це зростання не є самоціллю – власне вся трансформація україн-
ського суспільства від тоталітаризму і планової економіки до ринкової економіки 
й соціальної держави була викликана запитом суспільства щодо підвищення якості 
життя й добробуту народу до рівня розвинених країн. Приклад цих країн свідчить, що 
один з головних шляхів досягнення високого рівня добробуту в трансформаційних 
суспільствах – становлення конкурентоспроможної ринкової економіки зі збалансова-
ним розвитком державного та приватного секторів (де належне місце посідають люд-
ські права і свободи, у тому числі свобода економічної діяльності, можливість само-
реалізації найбільш економічно активної частини населення в підприємницькій діяль-
ності, не обмежена ідеологічними чинниками економічна поведінка тощо).  

Важливою ознакою такої економіки буде створений у результаті трансформації 
конкурентоспроможний ринок праці, де перевагу матимуть працівники з уже набу-
тим високим рівнем або значним для реалізації в найближчий перспективі потенці-
алом людського розвитку. Навряд чи такий ринок може створитися в трансформа-
ційному суспільстві лише завдяки дії "невидимої руки" за умов необмеженого лібе-
ралізму без державного регулювання. Особливу важливість регульованого розвит-
ку ринку праці в трансформаційному суспільстві зумовлює, окрім іншого, ще й той 
парадокс, що набуття високого рівня людського розвитку потребує достатнього 
доходу (людині необхідно інвестувати у власні освіту й здоров’я), основним джере-
лом отримання якого є результат економічної діяльності, у тому числі для перева-
жної більшості населення легальної діяльності на ринку праці. Якщо цей ринок не 
збалансований між можливостями задоволення соціального запиту населення та 
потребами держави щодо спрямування ресурсів на, власне, економічні цілі (модерні-
зацію, інвестування в нове виробництво тощо) або інше, то він, з одного боку, страж-
датиме від нестачі робочої сили з достатнім людським розвитком, а з іншого – сам 
стримуватиме підвищення рівня людського розвитку населення внаслідок обме-
ження можливостей отримання працівниками достатнього доходу (хоча б, щоб 
вкладати в ті ж освіту й здоров’я) як винагороди за продуктивну працю.  

Отже, створення конкурентоспроможного ринку праці має бути одним з головних 
результатів трансформації українського суспільства. Судити про успішність цього 
процесу значною мірою можна за характеристиками зайнятості населення. Звичайно, 
під час трансформації вони змінюються особливо сильно, адже становлення конку-
рентоспроможного ринку праці базується, окрім іншого, на активній діяльності дріб-
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них і середніх підприємств, чого, практично, не було раніше. Тому успішний перехід 
від планово-адміністративної до ринкової економіки, яка для забезпечення добробуту 
широких верств населення має бути соціально орієнтованою, вимагає особливої 
уваги до лібералізації зайнятості на основі розвитку малого підприємництва й бізнесу, 
самозайнятості тощо, але й розумного регулювання цього явища.  

Адже в ході трансформації суспільства змінюються традиції і норми соціально-
економічної поведінки всіх учасників процесу суспільного відтворення, соціокульту-
рні цінності, що їх зумовлюють, і далеко не для всіх суб’єктів ринку ці зміни відбу-
ваються безболісно. Це важлива особливість перехідної економіки – суттєве зрос-
тання впливу соціально-культурних факторів на економічну поведінку людей. Адже 
з упровадженням ринкових відносин відбувається зміна пов’язаних з економікою 
цінностей і норм переважної більшості суспільства, трансформація звичних до того 
і загальноприйнятих як у суспільстві в цілому, так і в його окремих групах стійких 
уявлень про те, які блага (владні повноваження, соціальний статус, багатство, 
джерела і способи отримання доходу, види зайнятості тощо) найбільш важливі, 
або, навпаки, зовсім не важливі. Відповідно змінюється й людська свідомість щодо 
вибору прийнятних для кожного варіантів найкращої економічної поведінки. І, як 
завжди, процес трансформації людських цінностей має суперечливий характер: 
новим пріоритетам протистоять традиційні ментальні особливості, у тому числі й 
типи економічного мислення, що склалися історично протягом життя кількох поко-
лінь. Природно, це призводить до певних деформацій свідомості, часто тягне за 
собою деструктивну економічну поведінку, непередбачуваність вибору. Тому ефек-
тивність економічної трансформації в Україні багато в чому залежить не лише від 
специфіки національного господарства і протікання процесу його реформування, 
а й від особливостей (способу, характеру, мотивації тощо) вибору індивідами тих 
чи тих економічних дій, загалом готовності населення країни до ефективної участі в 
економічній діяльності в умовах, що змінилися.  

Саме тому різним аспектам проблеми ролі людського фактора в економічному 
зростанні України (людський розвиток і людський капітал, розвиток економіки 
знань, економічна активність населення, продуктивна праця та її мотивація, зайня-
тість та її регулювання тощо) останніми роками присвячується так багато уваги 
в ґрунтовних монографіях [1–3; 5; 10; 12; 13] потужних наукових колективів, керо-
ваних відомими вітчизняними економістами В.Гейцем, А.Гальчинським, Б.Данили-
шиним, Б.Кваснюком, Е.Лібановою та ін.  

Не стоять осторонь дослідження цієї проблеми й вітчизняні соціологи. Зокрема, 
значний науковий доробок щодо життєвих і поведінкових стратегій різних категорій 
працездатного населення, їх структури, типології та основних тенденцій змін [14], 
сучасного стану масової економічної свідомості населення України [15], змін цінніс-
них пріоритетів транзитного суспільства та причин відхилень у свідомості й поведі-
нці громадян України [16], настанов громадян стосовно приватної власності на 
засоби виробництва [17], змін пропорцій у розподілі зайнятих за формами власнос-
ті залежно від типу поселення, орієнтацій населення на самозайнятість та підприє-
мницьку діяльність [18] тощо здійснено науковими колективами Інституту соціології 
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НАН України, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, багатьма 
іншими українськими науковцями.  

Узагалі огляд соціологічних досліджень останніх років свідчить про значне по-
силення уваги до питань економічної культури, соціокультурного контексту со-
ціально-економічних трансформацій [19]. Така тенденція зрозуміла, хоча те, що 
поряд з соціальними детермінантами економічної поведінки важливу роль відігра-
ють такі елементи культури, як потреби, цінності, норми, переваги, престиж, моти-
вація тощо, тобто специфічні риси свідомості й поведінки індивідів та соціальних 
груп, оприлюднювалося ще радянськими соціологами мало не півстоліття тому [20, 
c. 234]. Але трансформаційні процеси, які відбулися на пострадянському просторі 
протягом останніх майже двох десятиліть, викликали нову хвилю досліджень де-
термінації економічної діяльності культурним контекстом.  

Зокрема, значного розвитку ця тематика набула в публікаціях російських уче-
них. Так, на думку відомого соціолога Т.Заславської, важливість дослідження цінні-
сних орієнтацій населення щодо трудової діяльності підкреслюється тим, що успа-
дковані сучасниками риси культури минулого включаються в нові цикли суспільного 
розвитку, стають важливими умовами (і обмеженнями, і стимулами) вирішення 
нових суспільних завдань. Дослідження окремих компонентів людського потенціалу 
свідчать, що його соціокультурний аспект характеризує соціально важливі особли-
вості менталітету громадян країни [21]. Йдеться про типи нормативно-ціннісної 
свідомості, особливості установок і переконань, відношення до закону й права, 
структуру мотиваційних комплексів і типів соціально-економічної поведінки. Автор 
підкреслює, що з погляду життєздатності суспільства особливо важлива перевага 
цінностей – самостійності й незалежності або спокою й захищеності; особистої 
відповідальності або патерналізму; особистого або колективного, корпоративного 
успіху. При цьому поряд із особистісними характеристиками соціальних суб’єктів 
велику роль відіграє ступінь готовності й здатності різних груп і прошарків до взає-
модії в досягненні загальних цілей або, навпаки, їх соціальне протистояння та 
ідейна роздрібненість суспільства.  

Стосовно економічної культури, досліджено, що її рівень сприяє залученню лю-
дини до базової економічної цінності – цінності праці як способу самореалізації 
особистості. Стан та орієнтація економіки на певні цінності зумовлюють рівень жит-
тя, соціальне самопочуття й соціальне здоров’я населення. Простежено зв’язок 
можливостей і обмежень використання нематеріальних ресурсів (рівня економічної 
культури) з бідністю певних прошарків населення у пострадянський період та ма-
теріальним становищем середніх прошарків населення за радянських часів [22]. 
Дані щодо вибору життєвих стратегій у бідних сім’ях свідчать про практичну відсут-
ність креативних стратегій та пріоритетність звикання з бідністю як нормою життя. Як 
деструктивні визначено стратегії, що базуються на відмові від найбільш цінного підґ-
рунтя культурного капіталу – професії, посади, соціально-економічного статусу.  

У трансформаційних суспільствах зафіксовано існування феномену перехідно-
сті в економічній свідомості населення: в умовах, коли застаріла командно-
адміністративна культура вже не працює, а нова ринкова економічна культура поки 
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що не сформувалася, актуалізується проблема мотивації на ринку праці [23]. 
У цьому контексті головними постають такі питання:  

а) місце праці в структурі ціннісних орієнтацій (важливість праці в порівнянні 
з іншими життєвими цінностями, уявлення про ідеальну роботу, вимоги до праці);  

б) типологія мотивації праці (визначення базисних цінностей і формування по 
кожній з них мотиваційного стрижня);  

в) особливості мотивації праці в різних секторах економіки (дослідження мотивів 
потенційної плинності кадрів у державному, приватному та змішаному секторах).  

Феномен перехідності розглядається як сполучення "духу соціалізму" і "духу ка-
піталізму" в одній і тій же реальності; перехідність в економічній свідомості спосте-
рігається як у державі, так і в стратифікаційній піраміді та щодо соціально-пси-
хологічних характеристик особистості, як-то потреби, орієнтації, інтереси, мотиви 
тощо [24]. 

У трансформаційних суспільствах, де господарчий механізм примусово зміню-
ється, неминуче відбувається підсилення ролі національної (етнічної) культури, що 
історично визначає економічні ідеали й цінності, формує зразки економічної пове-
дінки для всіх соціальних груп. Ці феномени культури або сприяють економічнім 
реформам, або ускладнюють їх проведення, при цьому успішність реформ багато в 
чому залежить від того, наскільки політики враховують зазначені обставини. Зок-
рема, російські дослідники приділяють значну увагу питанням існування традицій 
радянського типу економічної культури, інститутів, що заважають переходу до рин-
кової економіки та визначенню оптимальних методів адаптації населення до вимог 
сучасної економіки [25], реконструкцій соціально-нормативних уявлень про працю в 
пострадянському суспільстві, вимог до працівника при значних трудових витратах і 
низькій матеріальній винагороді [26], співіснування і взаємозв’язку двох систем 
трудових цінностей: тих, що проголошуються офіційною ідеологією, з одного боку, і 
тих, що формуються в колективній свідомості людей (визначаються через дослі-
дження громадської думки населення), з іншого [27].  

Узагальнено підсумувати дослідження сучасної трудової поведінки переважної 
більшості населення в суспільствах, що переживають процес трансформації, мож-
на так: об’єднує суспільство настанова, яку коротко визначає слоган "інтереси лю-
дей". Вона повинна бути базовою соціальною стратегією для будь-якої людської 
спільноти. Основою цієї стратегії є, насамперед, створення державою і громадян-
ським суспільством сприятливих умов для задоволення природних людських ба-
жань процвітати в житті, отримати для себе достатньо життєвих благ, забезпечити 
нащадків та інших близьких, виконати визначену соціальну місію. Але реалізація 
цієї стратегії являє собою величезну проблему в перехідних нестабільних суспільс-
твах, де соціальні традиції і норми, що мають забезпечити ціннісний консенсус 
усередині суспільства, поки ще перебувають у процесі становлення або взагалі 
відсутні. Зі свого боку, держави "молодих демократій" також не в змозі забезпечити 
цей консенсус, перш за все тому, що недостатньо розвинуті інститути, обмежені 
ресурси й вади соціально-економічної політики національних еліт не дозволяють 
забезпечити умови для задоволення "інтересів людей" ні за соціалістичною плано-
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вою (тотальним патерналістським способом), ні за ринковою (інституційним обме-
женням ринкового лібералізму й соціальними "амортизаторами" перехідних труд-
нощів) моделями. Очевидно, що й в українському суспільстві ціннісний консенсус 
з’явиться тоді, коли більшість населення відчує позитивні результати реалізації 
визначеної стратегії соціально-економічного зростання (конкурентоспроможної, 
інноваційно-інвестиційної, на основі економіки знань), яка буде спрямована на за-
доволення "інтересів людей". Так само очевидно, що успішність цієї стратегії знач-
но залежить від того, яке місце посідатимуть трудові цінності та орієнтації, їх хара-
ктер і пріоритети в загальній системі цінностей переважної більшості населення 
країни. Саме з цих причин за нинішніх умов незавершеної поки що в Україні транс-
формації соціально-економічного укладу, значної актуальності набувають дослі-
дження особливостей взаємодії соціальних та економічних процесів, результати 
якої проявляються у змінах соціокультурних чинників економічної поведінки і вна-
слідок цього впливають на формування ставлень, оцінок, намірів, мотивів і власне 
дій людей щодо вибору найбільш прийнятних для себе поведінкових економічних 
стратегій та реалізації їх у житті. 

Теоретико-методологічний підхід до дослідження, результати якого наведені 
в цьому розділі монографії, був обраний у відповідності з тим, що аналізовані дані 
найбільше сфокусовані на вивченні виробничої і споживчої економічної поведінки. 
Щодо виробничої економічної поведінки індивідів і соціальних груп, використаний 
підхід був максимально наближений до загальновідомого в соціології праці, трудо-
вої діяльності і трудової поведінки. Так, виходячи із загальної структури економіч-
ної соціології, соціологія праці стосується сфери, яка вивчає трудову діяльність як 
соціальний процес, соціальні фактори підвищення ефективності праці, вплив тех-
нологічних і соціальних умов на відношення до праці [28, c. 371–372]. Соціологія 
праці спрямовує свої дослідження на аналіз соціальних змін і поведінки у сфері 
виробництва, а також на ринку праці й зайнятості. Тому, з точки зору соціології 
праці, економічна поведінка характеризується як комплекс цілеспрямованих індиві-
дуальних і групових дій, що визначають спрямованість та інтенсивність реалізації 
людського фактора в процесі трудової діяльності [29, с. 150]. 

Основною методологічною базою соціології праці є теорія суспільного розподі-
лу праці та його розвитку. За сучасних умов переходу до ринкової економіки в соці-
ології праці, як спеціальній соціологічній теорії, актуалізується питання виділення 
додаткових об’єктів дослідження: працюючих не за наймом у секторі самостійної 
зайнятості, підприємців, зайнятих у тіньовому секторі економіки, безробітних тощо. 
У зв’язку з цим фахівці виділяють три виокремленні соціологічні теорії: соціологію 
праці, соціологію зайнятості і соціологію безробіття [30, c. 110]. Притому в усіх ви-
падках у фокусі соціологічного аналізу залишається економічна поведінка й еконо-
мічна свідомість людей. 

Економічна поведінка за узагальненим визначенням – це зумовлена об’єктив-
ними процесами, економічними інтересами та економічним мисленням цілеспря-
мована діяльність індивідів, соціальних груп та інститутів щодо задоволення мате-
ріальних потреб [31, c. 434]. Поряд із цим для соціології, яка вивчає економічну 
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сферу, одним із найважливіших є поняття економічної дії. У даному випадку економі-
чна дія розглядається як різновид дії соціальної. Виходячи з цього, у соціології еко-
номічну поведінку розуміють як соціальні дії, які пов’язані з використанням економіч-
них цінностей (тобто ресурсів) і спрямовані на видобування користі [32, c. 217].  

Економічна поведінка людей є вагомою економічною засадою їх життєдіяльнос-
ті. Економісти виходять з припущення, що економічна поведінка раціональна й за 
цих умов цілком підпорядкована намірам отримання прибутку. Соціологи ж при 
розгляді економічної поведінки роблять суттєве доповнення: вони розглядають цю 
поведінку в соціальному контексті. Саме цей контекст (соціальні інститути, сім’я, 
культура, менталітет, настанови, звичаї тощо) неминуче й суттєво втручається 
в економічну поведінку, значно змінюючи її. Зазначений соціальний контекст може 
позитивно впливати на економічну поведінку, стимулювати її або, навпаки, обме-
жувати, суттєво детермінувати активне економічне життя.  

У соціології вирізняють чотири основних типи економічної поведінки: розподіль-
чий, обмінний, виробничий та споживчий [32, c. 219]. При дослідженні розподільчої 
економічної поведінки аналізуються дії економічних суб’єктів, що пов’язані з ресур-
сами, правами власності на ці ресурси, а також зміною зазначених прав. У цьому 
випадку розглядаються дії в межах інституту власності, оскільки поведінка суб’єкта 
пов’язана з заходами, що виконуються власником із власним майном. У результаті 
дій розподільчої економічної поведінки відбувається перехід власності від одного 
власника до іншого, при цьому хтось із власників втрачає, а хтось набуває певні 
ресурси. При дослідженні обмінної економічної поведінки аналізуються дії продав-
ців і покупців з метою отримання будь-яких цінностей в обмін на інші цінності. 

Виробнича економічна поведінка, яка найбільше розглядатиметься в цьому ро-
зділі монографії, характеризує будь-які дії, спрямовані на використання ресурсів з 
метою створення матеріальних і нематеріальних цінностей, котрим притаманні 
конкретно визначені споживчі якості. Дослідження цього типу поведінки аналізують 
питання добування прибутку за результатами реалізації цих цінностей на ринку. 
Споживча економічна поведінка, яка також розглядатиметься в цьому розділі, ха-
рактеризує будь-які дії, спрямовані на придбання матеріальних і нематеріальних 
благ з метою задоволення людських потреб. 

Економічна трудова поведінка людей значною мірою залежить від соціальних 
і культурних детермінант відношення до праці. Найбільш узагальненими фактора-
ми, що детермінують відношення до праці, є соціально-економічні та інші загально-
соціальні, соціокультурні умови трудової діяльності та цілісного образу життєдіяль-
ності людей. Соціокультурні детермінанти економічної поведінки населення можна 
вимірювати на кількох рівнях: 

1) на рівні загальних соціальних умов і обставин: економічна ситуація в країні; 
соціальні й політичні відносини; стан масової свідомості населення, що включає 
систему ціннісних орієнтацій, норм і установок, які панують у суспільстві; 

2) на рівні цільових груп та індивідуальних особливостей людини: досліджують-
ся функціональні або рольові характеристики (вік, стать, сімейне становище, рівень 
освіти, професійний статус і кваліфікація, участь у громадських об’єднаннях, інте-
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реси й потреби, соціальні установки, ціннісні орієнтації, ідеали, життєві економічні 
стратегії тощо); 

3) на рівні суб’єктивних і об’єктивних аспектів відношення до праці: сприйняття 
суспільної та особистісної значимості праці; ступінь задоволеності роботою і про-
фесією; ієрархія мотивів трудової діяльності; якість і результати праці; ініціатив-
ність, дисциплінованість, рівень відповідальності; 

4) на рівні специфічних факторів впливу соціокультурного середовища: система сі-
мейного виховання, шкільного та трудового навчання, вертикальна міжпоколінна тран-
смісія цінностей праці, вплив ЗМІ, економічна культура й культурне середовище. 

Соціологічний вимір економічних і соціальних процесів, вивчення економічної 
поведінки населення в суспільстві, що трансформується, припускає можливість 
використання методологічного підходу, що враховує, насамперед, активну роль 
самого індивіда, якій самостійно й відповідально виробляє різні стратегії трудової 
поведінки на базі власного ресурсного капіталу. Такій підхід часто ототожнюють 
з діяльнісно-активністською парадигмою, за якою на перший план виходить понят-
тя "соціальний ресурс", а "двигуном" виступають соціальні суб’єкти, які, залежно від 
наявності у них достатнього соціального ресурсу, мають здатність змінити правила, 
схеми та умови соціальних взаємовідносин [33, c. 312]. У цьому випадку соціокуль-
турний контекст трудової поведінки населення, окремої соціальної групи, конкрет-
ного професіонального середовища (колективу) виникає на основі взаємодії, взає-
мозв’язку застарілих (доринкових) і нових (ринкових) зразків поведінки, ціннісних 
орієнтацій, стереотипів мислення, установок, звичок та інших особистісних та ін-
ституціональних складових економічної культури.  

У світовій соціології соціальні системи зазвичай розглядають через їх інституціо-
нальні особливості – ті чи інші риси інститутів політики, права, релігії, моралі тощо, які 
засновані на відповідних соціальних цінностях і нормах [34, c. 266]. Самі по собі цін-
ності й норми – це феномен свідомості. Але будучи інституціалізованими (прийняти-
ми суспільством – узаконеними або схваленими суспільною думкою), вони здобува-
ють організаційні форми, стають об’єктивною реальністю. Суб’єктами дій усіх цих 
інститутів є люди, соціальні групи, результатом – певні зміни в суспільстві. 

З точки зору економічної культури існують дві фундаментальні риси суспільства: 
– соціальні інститути, які є структурно оформленими комплексами цінностей 

і соціальних норм; 
– соціальні групи, які є живими носіями цих цінностей і норм [35, c. 203–205]. 
Тобто економічна культура включає явища подвійного характеру: по-перше, 

продукти роботи соціальних інститутів, що відносяться до економічної сфери; по-
друге, продукти функціонування соціальних груп – їх жива соціально-економічна 
свідомість. 

Особистісний аспект економічної культури фіксує цінності, норми, переваги та 
інші риси свідомості суб’єктів економіки. До їх числа соціологи відносять: 

 цінність для робітників їх статусу в суспільстві: виду занять, роботи, що ви-
конується, займаної посади, отриманої професії, трудового колективу, де працю-
ють, соціальних благ, отриманих за працю (заробітної плати тощо); 
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 цінність самореалізації суб’єктів в економічній сфері: можливість робити 
кар’єру, допомагати оточуючим у колективі або, навпаки, працювати тільки на себе; 
можливість професійного вдосконалення, наближення до керівництва, завоювання 
найбільш вигідного й зручного місця або, навпаки, протидії керівництву, займати по 
відношенню до нього нонконформістську позицію; цінність володіння власністю 
(особистою, кооперативною, державною), можливість розпоряджатися ресурсами, 
виявляти економічну самостійність, ухвалювати відповідальні рішення. 

Специфічною рисою прийнятого теоретико-методологічного підходу було спря-
мування частини дослідницького інструментарію на визначення того, чи існує в 
українському суспільстві вагомий зв’язок між економічною поведінкою і показника-
ми людського розвитку. Якщо він є, як це природно має бути в розвинутому суспі-
льстві, коли більші знання й ліпше здоров’я зумовлюють вищі доходи, то має про-
являтися в соціокультурних детермінантах поведінки. Зокрема, створювати моти-
вацію до посилення індивідуального потенціалу людського розвитку. Оскільки сус-
пільно-економічний ефект від реалізації потенціалу людського розвитку найбільше 
має проявлятися через участь населення в економічній діяльності (у тому числі – 
через економічну поведінку), то було досліджено наявність зв’язку між окремими 
складовими людського розвитку й компонентами економічної діяльності. Інакше 
кажучи, вивчалося, чи спрацьовує в сучасному українському суспільстві характерна 
для розвинених країн закономірність, коли більший арсенал знань і навичок, краще 
здоров’я й довголіття в активному стані дають більші можливості самореалізації 
широких верств населення у сферах суспільного відтворення, відповідно зумов-
люють і вищий добробут (дохід). Адже за довготривалої трансформації соціально-
економічного устрою, яка й досі відбувається в Україні, цей зв’язок може бути пос-
лаблений або взагалі не сформований. 

Припущення щодо існування зв’язку між економічною діяльністю і людським ро-
звитком в українському суспільстві ґрунтувалося на тому, що основні поняття еко-
номічної теорії, що застосовуються для вивчення ролі людського фактора 
в соціально-економічному зростанні (людський потенціал, людський капітал, робо-
ча сила, трудовий потенціал, трудові ресурси, людський розвиток тощо) так чи 
інакше пов’язані, з одного боку, з якостями, здібностями, спроможностями людини, 
а з іншого – з неодмінною участю (різною мірою) людини в процесах суспільного 
відтворення (виробництві, обміні, розподілі, споживанні), тобто в економічній діяль-
ності. Передбачалося, що цей зв’язок можна виміряти соціологічними показниками, 
якщо скористатися концепцією людського розвитку, котра дозволяє досить адеква-
тно оцінювати людський фактор через показники освіти, здоров’я і доходу та порів-
няти їх з показниками участі населення в економічній діяльності, що відображають 
виробничу й споживчу економічну поведінку індивідів.  

Крім того, якщо в українському соціумі усвідомлюються характерні феномени 
постіндустріального суспільства, коли доброякісна освіта й самоосвіта, професійна 
підготовка й перепідготовка протягом життя, добре здоров’я та довголіття високоп-
рофесійної робочої сили, її порівняно вища оплата праці, отримувана протягом 
тривалого працездатного віку зумовлюють збільшення доходів, посилення можли-
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востей споживання (включаючи заощадження, користування кредитними інструме-
нтами тощо), то це усвідомлення має стимулювати діяльність (конкретні дії і наміри 
щодо них) індивідів щодо збільшення власного людського капіталу для поліпшення 
матеріального становища. Припускалося, що такі дії/наміри можуть бути адекватно 
виміряні відповідними соціологічними показниками. Отже, за означеного підходу, 
основною методологічною проблемою було обґрунтування соціологічних показни-
ків, здатних адекватно охарактеризувати два комплексних поняття – економічну 
діяльність і людський розвиток. Щодо показників участі населення в економічній 
діяльності, це обґрунтування було таким. 

Економічна діяльність – це форма трудової діяльності, у процесі якої люди 
вступають в економічні зв’язки й відносини для створення економічних благ у сфе-
рах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, обміні, розподілі, спо-
живанні) [31, с. 221], тому вона може бути охарактеризована економічними катего-
ріями зайнятості, особистого споживання та заощаджень населення. Зайнятість 
може бути застосована для характеристики економічної діяльності тому, що вона є 
системою відносин щодо участі населення саме у трудовій діяльності [31, с. 532], 
формою якої є економічна діяльність. Особисте споживання може бути застосова-
не для характеристики економічної діяльності тому, що воно є завершальним ак-
том відтворення [36, с. 448], а саме у сферах суспільного відтворення економічна 
діяльність створює економічні блага. Заощадження населення можуть бути засто-
совані для характеристики економічної діяльності з тих самих підстав, що й осо-
бисте споживання, оскільки вони значною мірою доповнюють і підтримують його 
(споживання) функцію (зокрема через накопичення грошей протягом певного часу 
для придбання товарів і послуг, на які не вистачає поточного доходу та для підтри-
мки достатнього рівня споживання за майбутніх обставин передбачуваного змен-
шення доходу – хвороби, пенсії тощо [31, с. 582–583]). 

Щодо показників людського розвитку населення, обґрунтування обраних по-
казників було таким. Загальноприйнятий у міжнародному науковому обігу ІЛР 
обчислюється за даними про стан здоров’я, рівень освіти й добробут населення 
[5, с. 9], тому людський розвиток може бути охарактеризований соціологічними 
показниками самооцінки індивідами власного стану здоров’я, повідомлення про 
наявний рівень освіти та самооцінки матеріального становища свого домогоспо-
дарства. Самооцінки населенням стану здоров’я можуть бути застосовані для 
характеристики людського розвитку тому, що методика розрахунку ІЛР, у тому 
числі й для країн перехідної економіки1, включає блок здоров’я, який відображає два 
основних аспекти: стан здоров’я населення і розвиток медичної галузі [5, с. 18].  
Самооцінки здоров’я достатньо адекватно відображатимуть принаймні перший 
з цих аспектів, тому що самопочуття є загальновизнаною ознакою стану здо-
ров’я. Про це свідчить хоча б обов’язковість застосування в медичній практиці 
анамнезу, якому кваліфіковані медики завжди приділяють велику увагу, а за від-
сутності можливості інструментальних досліджень узагалі засновують на ньому 

                                                                 
1 На відміну від складових розрахунку глобального ІЛР, для країн перехідної економіки розраховується 
ще й блок демографічних показників [5, с. 18]. 
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висновки огляду. Звичайно, самооцінки відображають стан здоров’я населення 
з певною часткою умовності (хоча б через існування хвороб, симптоми яких до 
останньої стадії людиною не відчуваються), але на загал це навряд чи може сут-
тєво зменшити їх інформативність. Повідомлення щодо рівня освіти можуть бути 
застосовані для характеристики людського розвитку тому, що освітній блок роз-
рахунку ІЛР містить чотири індикатори, три з яких – це охоплення населення по-
чатковою, середньою і вищою освітою [5, с. 19]. Очевидно, що визначення рівня 
власної освіти респондентами репрезентативних у масштабах країни опитувань, 
достатньо адекватно відображатиме освітню складову людського розвитку насе-
лення. Самооцінки матеріального становища можуть бути застосовані для харак-
теристики людського розвитку тому, що блок доходу в розрахунку ІЛР містить 
єдиний показник – середньодушовий валовий внутрішній продукт (ВВП) у дола-
рах за паритетом купівельної спроможності (ПКС), а на думку фахівців, для країн 
перехідної економіки доцільніше було б використовувати реальні доходи домого-
сподарств [5, с. 20]. Видається переконливим, що якраз самооцінки респонден-
тами матеріального становища своєї сім’ї більш адекватно відображатимуть ре-
альні доходи домогосподарств, ніж узагальнений показник ВВП.  

Звичайно, не варто розуміти обрані соціологічні показники як прямі й повні 
аналоги розрахункових даних кожного з блоків ІЛР – здоров’я, освіти, доходу. 
Певна частка умовності щодо відображення трьома обраними соціологічними 
показниками наявного стану людського розвитку населення повинна бути. При-
чини цього – у природній суб’єктивності респондентів, коли вони здійснюють 
будь-які оцінки (хоча це є звичайним рівнем припущення для будь-якого соціоло-
гічного опитування); у тому, що самооцінки здоров’я і повідомлення про освіту не 
охоплюють усі без винятку індикатори відповідник блоків розрахунку ІЛР; у тому, 
що самооцінки матеріального становища не тотожні ВВП за змістом. Крім того, 
для розрахунку індикаторів ІЛР та використаних у дослідженні соціологічних інди-
каторів застосовуються різні методики й одиниці виміру, що взагалі не дозволяє 
їх ототожнювати, на що й не претендує використаний підхід. Водночас цілком 
можливо проводити порівняння величин ІЛР з відповідними даними соціологічних 
опитувань на рівні оціночних суджень, тому що обрані соціологічні показники 
окремих складових мали відобразити людський розвиток населення як комплекс-
не явище, і з цієї точки зору вони видаються достатньо адекватними сутності 
феноменів здоров’я, освіти й доходу щодо яких застосовані, крім того, інформа-
тивними, коректними й доступними для використання у масових соціологічних 
опитуваннях. 

Характерною рисою здійсненого дослідження є те, що для аналізу використа-
но переважно емпіричні дані соціологічних опитувань населення України останніх 
років. Це зумовлено тим, що більшість проаналізованих наукових праць з тема-
тики цього розділу монографії ґрунтуються на аналізі статистичних даних та ма-
теріалів вибіркових обстежень домогосподарств з питань економічної активності. 
У працях економістів соціально-економічна поведінка більше розглядається як 
виробнича поведінка, а особистісні, соціально-психологічні особливості учасників 
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ринку праці привертають увагу дослідників меншою мірою. Проте в часи суспіль-
них трансформацій особливо актуалізуються дослідження не лише фактів соціа-
льно-економічної поведінки різних соціально-професійних груп населення, а й 
причин, котрі цю поведінку зумовлюють, тобто особливостей соціокультурної 
детермінації, що виступають вагомим фактором трудової мотивації, ціннісних 
орієнтацій щодо трудової діяльності, загалом економічної поведінки. Очевидно, 
що в інший, ніж соціологічні опитування, спосіб важко дослідити в масштабах 
країни явища, що значною мірою стосуються ментально-ціннісної сфери, тим 
більше проаналізувати їх роль у перебігу соціально-економічних процесів, що 
відбуваються, і розробити на цій основі пропозиції щодо посилення ефективності 
державної політики зайнятості, сприяння формуванню суспільно-корисних моде-
лей економічної поведінки і загалом збільшення потенціалу людського розвитку 
населення в трансформаційному періоді.  

Слід відзначити, що з погляду потреб підвищення ефективності суспільного 
виробництва, формування й розвитку високопрофесійної робочої сили важли-
вим є вивчення не тільки громадської думки всього населення на загал, а й 
виокремлення економічно активної його частини у тих випадках, коли доцільно 
з’ясувати саме його ціннісні орієнтації, особливості вибору життєвих економіч-
них стратегій, установки, наміри, ставлення до ситуації на ринку праці, трудову 
мотивацію щодо вторинної зайнятості, підприємницької діяльності, оцінки пот-
реб і можливостей професійного зростання, перепідготовки тощо. У цьому 
зв’язку всі проаналізовані емпіричні дані наведені в тексті у відповідності з ос-
новними методологічними визначеннями й поняттями щодо економічно актив-
ного населення, рівня економічної активності,  зайнятих економічною діяльніс-
тю, статусів зайнятості (працюючі за наймом, працюючі не за наймом у секторі 
самостійної зайнятості), економічно неактивного населення (поза робочою си-
лою) тощо, як це передбачено методологією Державного комітету статистики 
України (Держкомстат) [37, c. 12–18]. 

При підготовці цього розділу монографії були широко використані емпіричні 
дані соціального моніторингу Українського інституту соціальних досліджень 
ім. О.О.Яременка та Центру "Соціальний моніторинг" (УІСД/ЦСМ), при наведенні 
яких у тексті вказано лише термін (місяць і рік) проведення відповідного соціоло-
гічного опитування. Повні реквізити кожного опитування (назви, партнерські ор-
ганізації, якщо такі були залучені, терміни проведення, метод отримання інфор-
мації, адміністративно-територіальне, кількісне й вікове охоплення респондентів, 
рівень їх досягнення і стандартні відхилення) наведені в переліку соціологічних 
опитувань, матеріали яких використані в дослідженні (див. додаток). Усі відсот-
кові величини даних цих опитувань, які наведено в таблицях і діаграмах, округ-
лялися до цілих чисел. У тих випадках, коли для аналізу використовувалися дані 
державної статистики або результати соціологічних опитувань інших відомих 
наукових організацій, у тексті зроблено відповідні посилання, а дані наведено 
в редакції оригіналу. 
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3.2. Зайнятість і трудові орієнтації 

Економічні зміни трансформаційного періоду загострили низку соціально-
економічних проблем України, у тому числі зайнятості, безробіття, адаптації насе-
лення до наявного ринку праці, формування і розвитку цього ринку відповідно до 
потреб соціально-економічного зростання. Ринкові перетворення в країні призвели, 
з одного боку, до ускладнення ситуації на ринку праці, зростання тіньової зайнятості 
та рівня безробіття, невідповідності попиту та пропозиції робочої сили, а з іншого – 
стали підґрунтям трансформації соціально-економічних відносин у суспільстві.  

Зміни, що відбулися протягом останніх років, призвели до високого рівня пере-
міщень зайнятого населення: коефіцієнт валового обороту робочої сили (відно-
шення кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості працівників) 
збільшився з 45,0% у 2000 р. (вибуло 25,0%, прийнято 20,0%) до 56,6% у 2005 р. 
(вибуло 29,2%, прийнято 27,4%), і цей процес триває – у 2006 р. означений коефі-
цієнт зріс до 58,1% (табл. 3.2.1). 

Таблиця 3.2.1 
Динаміка руху робочої сили працівників у 2000–2006 рр.,  

% до середньооблікової кількості штатних працівників* 

Прийнято Вибуло 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

20,0 22,1 23,7 25,3 27,1 27,4 28,2 25,0 26,6 27,7 29,5 28,8 29,2 29,9 
* Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у гро-
мадян-підприємців. 

Джерело: Праця України 2005: Стат. збірник. / Держ. ком. статистики України, К., 2006. – С. 18; Праця 
України 2006: Стат. збірник. / Держ. ком. статистики України, К., 2007. – С. 43. 

 
Основною причиною вибуття працівників у 2006 р., як і в попередні роки, була 

плинність кадрів – 86,3% звільнених (у 2005 р. – 80,9% звільнених). Притому, пито-
ма вага вивільнених у зв’язку зі скороченням штатів становила лише 3,9% 
(у 2005 р. – 4,0%). Зменшення чисельності прийнятих працівників відбулося у 6-ти 
регіонах, причому в переважній більшості регіонів чисельність вибулих перевищи-
ла чисельність прийнятих. Позитивна тенденція, коли чисельність прийнятих на 
роботу до підприємств, установ і організацій перевищувала чисельність вибулих 
спостерігалася тільки в м. Києві [39, с. 17, 40]. 

Спостерігається реструктуризація зайнятості населення, перерозподіл робочої 
сили за видами економічної діяльності, тобто між сферами виробництва та надан-
ня послуг. Протягом 1990–2001 рр. мало не вдвічі зменшилася частка зайнятих 
у промисловості – з 30,7 до 18,7%. Одночасно відчутно не зросла частка зайнятих 
у сфері фінансування, кредитування та страхування – з 0,1 до 0,2%, а також в апа-
раті органів державного та господарського управління, кооперативних та громадсь-
ких організацій – з 0,4 до 0,9%. У 2005 р. за результатами вибіркових обстежень 
домогосподарств з питань економічної активності найбільше зафіксовано зайнято-
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го населення в оптовій і роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, зай-
нятих наданням послуг з ремонту – 4175,2 тис. осіб, у тому числі найманих праців-
ників підприємств, установ та організацій – 1234,2 тис. осіб [37, с. 86]. Одночасно 
відбувається скорочення зайнятого населення в інших сферах економічної діяль-
ності. Якщо у 2000 р. в промисловості, будівництві та сільському господарстві су-
марно було зайнято 49% найманих працівників підприємств, установ та організацій, 
то в 2005 р. – 42,8% відповідно. У 2006 р. в зазначених вище сферах працювало 
ще менше – 41,5% найманих працівників підприємств, установ та організацій. 

За даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економі-
чної активності в 2006 р. найвищий рівень зайнятості населення спостерігається се-
ред осіб віком 30–49 років, а найнижчий – в осіб віком 60–70 років та молоді у віці 15–
24 років. Найбільш інтенсивне збільшення зайнятості у 2006 р. спостерігалося у фі-
нансовій діяльності, будівництві, торгівлі, освіті та операціях з нерухомістю. Водночас 
зменшення обсягів зайнятості було зафіксоване в сільському господарстві, промис-
ловості та у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг. Зростання обсягів 
зайнятості відбувалося за рахунок збільшення кількості працюючих у секторі самос-
тійної зайнятості на фоні скорочення найманих працівників. Серед зайнятого насе-
лення віком 15–70 років питома вага осіб, які самостійно забезпечували себе робо-
тою, у 2006 р. становила 19,0% проти 18,2% у 2005 р. Розвиток самостійної зайнято-
сті відбувався в основному за рахунок активізації трудових відносин у неформально-
му секторі економіки України. Кількість зайнятих у цьому секторі в 2006 р. становила 
4,6 млн осіб, або 22,3% загальної кількості зайнятого населення віком 15–70 років 
(у 2005 р. – 4,4 млн осіб та 21,5% відповідно) [40, с. 50]. 

Порівняння даних різних соціологічних досліджень, а також даних вибіркових 
обстежень умов життя домогосподарств Держкомстату України свідчать, що протя-
гом 2000–2006 рр. кількість працюючих за наймом при розподілі населення за соці-
ально-економічним статусом коливається у межах 40–47%. Так, за даними Інститу-
ту соціології НАН України [41, с. 128] кількість респондентів, які визначили себе як 
"найманий працівник", зменшилася з 45% у 2002 р. до 42% у 2005 р., а в 2006 р. 
зросла на 1% (табл. 3.2.2).  

Таблиця 3.2.2 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Який статус зайнятості Ви маєте на роботі?", % 

Статус зайнятості 2002 2003 2004 2005 2006 

Роботодавець (власник), який використовує най-
ману працю інших 1,5 0,8 1,6 1,1 1,7 
Самозайнятий (індивідуальна трудова діяльність, 
представник вільної професії) 8,6 5,4 6,3 5,7 6,0 
Найманий працівник 45,1 39,8 43,3 41,8 42,7 
На даний час непрацюючий 44,9 47,4 43,5 45,0 43,6 
Важко сказати – 5,4 3,9 5,7 5,1 
Немає відповіді – 1,1 1,5 0,8 0,9 
Джерело: Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг / За ред. д-ра екон. наук 
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В.Ворони, д-ра соціол. наук. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 128. 

За розрахунками фахівців Державної установи "Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України", зроблених на основі даних вибіркових обстежень Держком-
стату України щодо умов життя домогосподарств, у 2006 р. серед дорослого насе-
лення від 18 років і старше працювали за наймом 47% опитаних. Кількість працюю-
чих за наймом у великих містах майже вдвічі перевищувала аналогічний показник 
у сільській місцевості. За соціально-демографічними характеристиками, серед до-
рослого населення від 18 років і старше, більше працюючих за наймом мали вік від 
29 до 49 років. Крім того, більше працюючих за наймом було серед осіб з повною 
вищою освітою. Аналіз структури населення за соціально-економічним статусом 
залежно від галузевої спеціалізації вищої освіти свідчить, що найбільше працюю-
чих за наймом серед осіб, які отримали вищу освіту в галузі медицини, технічних та 
природничих наук, а також у сфері права. 

Більш детальний аналіз розподілу працюючих за статусом зайнятості (постійна, 
тимчасова, сезонна, випадкова робота) свідчить про певні відмінності у складі пра-
цюючих залежно від регіону, типу поселення, вікової групи, рівня освіти тощо. Так, 
в обласних центрах та м. Києві на умовах постійної роботи працювали 54% респо-
ндентів, у середніх та малих містах – 44, у сільській місцевості – 33%. Жителі вели-
ких міст мають також більші можливості для використання додаткових видив зай-
нятості: на умовах тимчасової роботи на момент опитування працювало 5% респон-
дентів, додатковою роботою скористалися 4%.  

Найвищій рівень забезпеченості постійною роботою характерний для вікових 
груп населення, які вже набули певний досвід роботи і кваліфікацію. Так, у віковій 
групі від 29 до 39 років на умовах постійної роботи працюють 67% респондентів, 
у віці від 40 до 49 років – 68, тоді як у віці від 18 до 28 років тільки 42%. Проте 
остання, більш молода група працівників найчастіше бере участь у тимчасових, 
випадкових або разових роботах. Можна припустити, що це збільшення поясню-
ється залученням до роботи учнівської молоді денної форми навчання. 

Статус трудової діяльності суттєво впливає на показники соціального самопочут-
тя та рівень задоволеності або незадоволеності своїм матеріальним становищем. 
Результати досліджень визначили значну кореляцію між характером зайнятості та 
соціальним самопочуттям і задоволенням населення матеріальним становищем. Так, 
серед тих, хто оцінює рівень матеріального становища своєї сім’ї як середній та вище 
за середній, 58% мають постійну роботу; одночасно 5% працюють на умовах тимча-
сової роботи і 3% мають випадкову роботу. Тобто йдеться про суттєву активність цієї 
категорії населення на ринку праці шляхом суміщення постійної й додаткової роботи. 
Проте головним фактором оптимістичних настроїв, соціального самопочуття та ма-
теріального становища сімей є наявність постійної роботи. Серед тих, хто оцінює 
матеріальне становище своєї сім’ї як низьке, 28% працюють на постійній роботі, 
а серед тих, хто дає оцінку "дуже низьке", тільки 17%.  

Отже, можна стверджувати, що характер зайнятості (наявність постійної, тим-
часової, сезонної та випадкової роботи) значною мірою зумовлює рівень та якість 
життя, впливає на стратегії адаптації людей до наслідків трансформації та на соці-
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ально-економічне самопочуття. У цьому зв’язку доцільно навести дані дослідниць-
кого проекту "Україна–Європа", згідно з якими найнижчий серед європейських країн 
рівень задоволеності громадян своїм життям відмічений в Україні. (За шкалою ін-
дексу життєвої задоволеності від 0 до 10 оцінка в Україні є найнижчою в Європі – 
4,4 бали; найвища серед країн Європейського Союзу (ЄС) – у Данії – 8,5 бали. За 
даними інституту соціології НАН України, тільки в Україні цей індекс розташований 
у нижній частині шкали – менше 5 балів, що означає, що в Україні превалюють 
негативні оцінки населенням рівня свого життя [42].) 

Значний вплив на особливості зайнятості населення справляє рівень освіти 
працівників. Навіть між самим фактом зайнятості та освітою в українському суспі-
льстві існує визначений зв’язок – серед непрацюючих рівень освіти в середньому 
значно нижчий, ніж серед тих, хто має роботу; серед непрацюючих значно більше 
тих, хто має початкову, неповну і повну середню освіту, і менше тих, хто має базо-
ву вищу освіту, значно менше тих, хто має повну вищу освіту і вчений ступінь 
(табл. 3.2.3). 

Таблиця 3.2.3 
Зв’язок між освітою та зайнятістю, % 

Освіта  Працюючі Непрацюючі 

Початкова освіта (менше 9 класів) 1 6 
Базова (неповна) середня освіта (повних 9 класів) 4 11 
Повна загальна середня (або професійно-технічна) освіта  
(11 класів тощо) 30 44 
Базова вища освіта (технікум, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації) 28 24 
Повна вища освіта (ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації) та вчений 
ступінь 37 15 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Слід зазначити, що населення України порівняно з іншими країнами Східної та 

Центральної Європи має високий освітній рівень. Так, за розрахунками ІЛР, рівень 
грамотності населення України у віці від 15 років і старше становив у 1990 р. 99,4%, 
у 2002 р. – 99,6%. Це важливо, тому що освітньо-кваліфікаційні характеристики насе-
лення вважаються визначальними чинниками формування соціально-трудових від-
носин, і за умов розвинутого ринку праці перевагу при працевлаштуванні мають ви-
сокоосвічені працівники. Так, в Україні в 2005 р. на момент опитування були зайняті 
на умовах постійної роботи 59% респондентів з вищою освітою, 38% – з повною се-
редньою освітою й тільки 10% – з базовою середньою освітою2.  

Адаптація населення до сучасних трансформаційних процесів, вирішення про-
блеми працевлаштування не завжди супроводжується посиленням економічної 
активності, спрямованої на підвищення рівня життя. Часто-густо розвиток адапта-
ційних механізмів іде не шляхом активних дій, а через "примирення" з труднощами, 
звикання з більш низьким соціальним статусом. Не всі люді здатні успішно адапту-

                                                                 
2 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
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ватися до стрімких перемін, своєчасно внести корективи в систему життєвих орієн-
тирів та установок, швидко змінювати звичні стандарти поведінки. У реальному 
житті зміни в економічній та соціальній сферах дуже часто випереджають зміни 
в соціальних орієнтаціях і економічній поведінці звичайних громадян. Це затримує 
процеси адаптації населення, частково спричиняє пасивну економічну поведінку, 
яка призводить до зростання рівня безробіття, збільшення чисельності маргіналь-
них, соціально неактивних груп. 

Успішність адаптації в умовах переходу до ринкової економіки залежить від 
можливості працевлаштуватися, наявності роботи, а рівень соціально-економічного 
самопочуття працюючого населення вищий за безробітних. Більш того, навіть фі-
зичне самопочуття людей пов’язане з наявністю роботи. Так, за показниками задо-
воленості населенням станом свого здоров’я простежується та закономірність, що 
серед працюючих значно більше тих, хто краще оцінює цю складову людського 
розвитку, і навпаки – тих, хто гірше оцінює стан власного здоров’я, більше серед 
незайнятих (табл. 3.2.4). 

Таблиця 3.2.4 
Зв’язок між задоволенням станом здоров’я та зайнятістю, % 

Задоволення станом здоров’я  Працюючі Непрацюючі 

Сума відповідей "Повністю задоволений(на)"  
і "Скоріше, задоволений(на)" 57 41 
Сума відповідей "Повністю не задоволений(на)" і "Скоріше, не 
задоволений(на)" 39 56 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Проте й серед населення, що має роботу, є певні відмінності в оцінках став-

лення до життя, впевненості у власних силах, ступені розвитку адаптаційних меха-
нізмів. Найбільш успішними "адаптантами" вважають себе керівники підприємств, 
установ та їх підрозділів, а також підприємці. Вважають себе людиною, яка неза-
лежна у виборі й сама визначає свій життєвий шлях, 71% керівників та 66% підпри-
ємців, вони ж указують, що достатньо пристосовані до сучасного життя (88 та 85%, 
відповідно). Меншою мірою визнають, що впливають на власне життя, вважають 
себе самостійними й незалежними у виборі власного життєвого шляху працівники 
сільського господарства (46%) і промисловості (43%). Вони ж рідше вказують, що 
успішно пристосувалися до сучасного життя.  

Незалежно від соціально-економічного статусу населення, усі працюючі особи 
вказують на важливість для них рівня заробітної плати (98% підприємців, 94 спеціа-
лістів, 93 працівників сільського господарства, 89 працівників промисловості, 86 керів-
ників). Проте відповідають, що задоволені розміром свого доходу 60% підприємців, 
58 керівників, 22 спеціалістів, 16 працівників сільського господарства і 14% працівни-
ків промисловості. Отже, незважаючи на те, що всі зазначені категорії працюючих 
вказують, що за існуючих умов доводиться "крутитися", хапатися за будь-яку можли-
вість заробити, аби забезпечити собі й близьким стерпне життя (відповіді варіюють 
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у діапазоні 62–66%), найбільші ресурси для адаптації внаслідок вищих доходів мають 
керівники підприємств, установ та їх підрозділів, а також підприємці. 

Значно гірше соціально-економічне самопочуття, очікування та настрої безробі-
тного населення. Незадоволені рівнем матеріального достатку своєї сім’ї 90% без-
робітних. Очевидно, для цього є об’єктивні підстави, адже в українському суспільс-
тві існує безпосередній зв’язок між величиною доходу та зайнятістю (табл. 3.2.5). 

Таблиця 3.2.5 
Зв’язок між доходами та зайнятістю, % 

Характеристика доходів  Працюючі Непрацюючі 

Будь-які покупки можу зробити в будь-який час 3 1 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки (телевізор, 
холодильник тощо). Для таких покупок, як нова машина, дачна 
ділянка тощо, необхідно накопичувати або позичати гроші 17 6 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Для прид-
бання дорогих речей (велика побутова техніка: телевізор, 
холодильник, комп’ютер, пральна машина тощо) необхідно 
накопичувати або позичати гроші 29 19 
Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких 
покупок, як гарний костюм, мобільний телефон, мала побуто-
ва техніка (праска, пилосос тощо), необхідно накопичувати 
або позичати гроші, брати кредит 34 28 
Вистачає на харчування. Для придбання необхідного одягу, 
взуття треба накопичувати або позичати гроші 14 30 
Змушені економити навіть на харчуванні 3 16 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Так, серед працюючих значно менше, ніж серед незайнятих, респондентів, яких 

можна умовно зарахувати до групи "бідних" – тих, хто змушений економити навіть 
на харчуванні. Так само зайнятих значно менше й серед тих, кого, можна віднести 
до відносно "незаможних" (кому поточних доходів вистачає лише на харчування, 
а для придбання необхідного одягу, взуття вже треба накопичувати або позичати 
гроші). Натомість працюючих значно більше серед людей різного рівня заможності 
(нижче середнього – кому вистачає на харчування, одяг, взуття, але для покупок 
гарного одягу, мобільного телефону, малої побутової техніки тощо необхідно нако-
пичувати, позичати, кредитуватися; середнього – кому вистачає на харчування, 
одяг, взуття, інші покупки, а накопичувати, позичати, кредитуватися потрібно лише 
для придбання дорогих речей, таких, наприклад, як велика побутова техніка; вище 
за середній – тих, кому вистачає на дорогі покупки, а накопичувати, позичати, кре-
дитуватися потрібно лише у випадках особливо коштовних покупок, таких, наприклад, 
як машина, дача). Працюючих було навіть дещо більше серед відносно "багатих" – 
тих, хто в будь-який час міг купити, все, що потрібно. 

Більше половини безробітних незадоволені своїм становищем у суспільстві, 
39% незадоволені рівнем власної освіти. Важливо, що статус безробітного суттєво 
не впливає на громадську думку щодо подальшого просування ринкових реформ. 
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Погоджуються з твердженням, що необхідно повернутися до планової економіки на 
основі повного державного обліку й контролю 19% безробітних та 20% працюючого 
населення. При цьому безробітні більшою мірою схильні до думки, що держава 
повинна нести більше відповідальності за те, щоб усі громадяни були забезпеченні 
в житті. Згідні з такою думкою 47% респондентів з числа працюючого населення та 
57% з числа безробітних.  

Дані багаторічного моніторингу динаміки рівня безробіття в країні свідчать, що 
чисельність безробітних (за самовизначенням респондентів) не змінюється – 5% 
населення повідомляють, що не мають роботи3. Найбільше таких у західному регіоні 
України, де 6% респондентів відмітили, що не мали протягом останнього робочого 
тижня роботи, 2% були зареєстрованими в центрі зайнятості як безробітні, 1% – не 
працювали за власним бажанням. За самовизначенням респондентів, найвищій рі-
вень безробіття в сільській місцевості – 7% селян не мали протягом останнього ро-
бочого тижня роботи, тоді як у середніх та малих містах – 4%, а у великих містах – 
3%. За віковими групами найвища частка тих, хто не мав роботи, серед респондентів 
віком 18–28 років (9%), проте вони практично не реєструються в центрах зайнятості. 
Найбільшій відсоток тих, хто визначив себе зареєстрованим у центрі зайнятості як 
безробітні (2%), спостерігається у віковому інтервалі 40–49 років.  

Дані проведеного моніторингу також свідчать про те, що стурбованість пробле-
мами зайнятості й острах залишитися без роботи є характерними для соціального 
самопочуття та настроїв широких верств населення. Проблема безробіття має 
найвищий ранг серед інших причин стурбованості населення, таких як загальне 
падіння рівня життя, стан економіки в цілому, зростання злочинності, несвоєчасні 
виплати заробітної платні, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат тощо. Зна-
чна частина населення (близько 80%) погодилася з гіпотетичним твердженням, що 
найближчим часом кількість безробітних в Україні збільшуватиметься. Такі песимі-
стичні прогнози та настрої свідчать про стабільно гостру проблему можливості 
втрати роботи та подальшого працевлаштування. 

Отримані результати досліджень мають суто практичний аспект, тому що є дані 
про взаємозв’язок і взаємовплив між очікуванням безробіття та економічною пове-
дінкою населення. Доведено, що очікування безробіття більшою мірою мають раці-
ональний характер, ніж адаптивно-екстраполятивний, а тому дані опитувань насе-
лення відносно очікувань безробіття мають прогнозний потенціал. Зміни в настроях 
людей можуть позначитися на рівні загального безробіття, виміряного за методи-
кою Міжнародної організації праці (МОП), з лагом приблизно у два квартали (через 
4–6 місяців). Модель детермінант очікувань безробіття показує значимість суб’єк-
тивних факторів їх формування, тобто таких, що відображають особистісне, "при-
ватне" сприйняття людьми економічних процесів. Найбільш важливим фактором 
формування очікувань є оцінка населенням перспектив розвитку економіки в най-
ближчий рік. Незважаючи на те, що реальні зміни в обсягах ВВП, які фіксуються офі-
ційною статистикою, є суттєвим фактором, розрахунки показують, що домінантою 
формування очікувань безробіття виступають уявлення людей про зміни економічної 
                                                                 
3 Моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 2000 р. – вересень 2006 р. 
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ситуації в країні у найближчому майбутньому [43]. Це підкреслює наявність певної 
раціональності в оцінках людьми ситуації на ринку праці в майбутньому взагалі та 
практичну цінність соціологічного вимірювання цих уявлень зокрема.  

У контексті проблеми очікувань безробіття слід відзначити, що, незважаючи на 
більш широкі можливості вибору адаптаційних механізмів пристосування до змін на 
ринку праці, українська молодь у віці 18–28 років виявляє дещо вищі рівні стурбова-
ності проблемою безробіття (67%), ніж це спостерігається в старших вікових групах. 
Рівень соціального самопочуття та гострота проблеми можливого безробіття мають 
і поселенську особливість. Найбільш уразливими щодо реалізації своїх потенційних 
можливостей на випадок безробіття визначають себе мешканці середніх та малих 
міст України. Стурбованість проблемою безробіття визначають 68% жителів середніх 
та малих міст, 63 – у сільській місцевості, 51% – в обласних центрах та м. Києві. Ана-
ліз даних за регіональним розподілом свідчить про більш оптимістичні відносно за-
грози втрати роботи та можливого безробіття оцінки населення східного регіону 
(56%) порівняно з західним (66%) і південним (67%) та АР Крим (85%)4. 

Загроза втрати роботи як чинник негативного соціального самопочуття значною 
мірою залежить від рівня освіти опитаних, і тут простежується певний парадокс – 
попри наведені вище дані про більший у середньому освітній ценз серед зайнятих, 
ніж серед непрацюючих, це не створює у високоосвічених працівників відчуття 
кращої захищеності від безробіття. Відносно меншу стурбованість загрозою втрати 
роботи демонструють респонденти з базовою середньою освітою – 55%. Її рівень 
збільшується в населення з вищою освітою – 60% і сягає найвищого у людей 
з повною середньою освітою – 67%. Це дозволяє судити, що на сучасному етапі 
розвитку ринку праці в Україні більш високий рівень освіти не дає впевненості 
в тому, що у випадку втрати роботи більш освічене населення зможе скоріше знай-
ти підходящу роботу. Таке явище вказує на певну орієнтацію ринку праці на менш 
кваліфіковану робочу силу.  

Проблема браку можливостей знайти роботу за фахом і освітою та відповідною 
оплатою праці змушує людей шукати активні способи економічної адаптації, зокре-
ма шляхом роботи на умовах самозайнятості, неповної зайнятості, вторинної (до-
даткової) зайнятості. Як відомо, адаптація – це процес узгодження взаємних вимог 
та очікувань людини й соціального середовища. При цьому провідна роль нале-
жить узгодженню домагань суб’єкта з його можливостями. Йдеться, у тому числі, 
про економічну (трудову) активність, що набуває різних форм залежно від участі 
людини в тих чи інших сферах діяльності. З цього погляду додаткова робота до-
зволяє людині досягати особистих цілей: покращити матеріальне становище, 
отримати в перспективі нову роботу, більш повно реалізувати свої професійні інте-
реси та здібності тощо. З іншого погляду, додаткова робота не лише сприяє 
розв’язанню особистих життєвих завдань, а й стає значимим суспільним явищем. 
Так, за даними дослідження додаткової зайнятості міського населення Росії, дове-
дено, що додатково зайняті являють собою соціальну спільноту, яка рекрутує своїх 
представників з усіх основних соціально-професійних і демографічних груп насе-
                                                                 
4 Моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 2004 р. 
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лення. Домінуючою стратегією працівників, які мають додаткову зайнятість (в ори-
гіналі застосовано визначення "полізайняті"), є використання професійно-кваліфі-
каційного потенціалу для адаптаційної взаємодії із соціальним середовищем. Роз-
виток такої стратегії в значимих для країни масштабах свідчить про відхід від за-
старілих патерналістських настроїв, характеризується потенційною динамічністю, 
орієнтованістю на досягнення більш високих позицій на соціально-статусних схо-
динках, індивідуальною соціальною мобільністю полізайнятих [44]. 

Попит на додаткову роботу та її пропозиція залежать від комплексу соціальних, 
економічних та політичних факторів, що діють у країні в цілому або в окремому 
регіоні. Результатом взаємодії попиту і пропозиції стають поширеність додаткової 
зайнятості, її структура й характер (випадкова, регулярна, зареєстрована, незареє-
стрована), що формуються в конкретних соціально-економічних умовах. Стосовно 
нинішньої вітчизняної ситуації, активність населення в пошуках додаткової роботи 
в 2005 р. відносно 2001 р. зменшилася на 6% (табл. 3.2.6).  

Таблиця 3.2.6 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи шукали ви протягом 

минулого місяця цього року додаткову (нову, іншу) роботу?", % 

Відповіді респондентів щодо пошуку роботи 2001 2005 

Шукав(ла), й ці пошуки виявились успішними 4 4 
Шукав(ла), але нічого прийнятного не знайшов(ла) 19 13 
Не шукав(ла) 77 83 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2001 р.; грудень 2005 р. 

 
Це може свідчити або про зменшення реальної потреби населення в пошуку 

додаткової роботи, або, що видається більш імовірним, про певне зменшення ви-
користання активних способів економічної адаптації таким шляхом, як вторинна 
зайнятість. Адже в умовах зростаючої конкуренції знайти підробіток, який прино-
сить додатковий дохід, не дуже просто. Можливість знайти додаткову роботу зале-
жить від багатьох чинників, у тому числі від рівня освіти та віку людей. Найбільш 
мобільні й успішні в цьому питанні молоді люди. Так, у 2005 р. серед тих, хто шукав 
протягом минулого місяця додаткову роботу знайшли її 6% респондентів у віці 18–
28 років, 4% – у віці 29–39 років і лише 1% – пенсійного віку. Найбільші складнощі 
щодо влаштування на умовах додаткової зайнятості відчувають люди у віковому 
інтервалі 40–49 років. Серед них 20% респондентів шукали додаткову роботу, але 
нічого прийнятного не знайшли. Найбільш затребуваними для задоволення попиту 
додаткової зайнятості є люди з вищою та повною середньою освітою. Найбільші 
можливості знайти додаткову роботу мають жителі обласних центрів та великих 
міст. Так, у м. Києві серед тих, хто протягом минулого місяця шукав додаткову ро-
боту, 12% респондентів її знайшли. Жителі великих міст найчастіше практикують 
сумісництво на підприємстві (організації, установі), роздрібну торгівлю та надання 
різноманітних послуг приватним особам5. Отже, активні або пасивні дії населення 

                                                                 
5 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
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у сфері трудової діяльності значною мірою зумовлені такими соціальними детермі-
нантами, як вік, освіта, соціально-трудовий статус, місце проживання тощо. 

Важливим щодо вибору життєвих економічних стратегій є вплив культурних 
чинників на економічну поведінку населення. До них прийнято відносити такі соціа-
льно-психологічні категорії, як потреби, цінності, норми, переваги, престиж, моти-
вацію, тобто специфічні риси свідомості й поведінки індивідів та соціальних груп 
[20; 45, с. 205–222]. Виходячи із соціологічної теорії культури, у контексті економіч-
ної культури суспільства науковці дають визначення культури як сукупності соціа-
льних цінностей і норм, які, з одного боку, є регуляторами поведінки особистостей 
і соціальних груп, а з іншого – виконують функцію соціальної пам’яті суспільства, 
оскільки через них транслюється, вибраковується та оновляється те, що люди ці-
нують, чого потребують, що вважають для себе нормою, що перетворюють в ета-
лони та стереотипи повсякденної поведінки [35]. Природно, наведені вище соціально-
психологічні категорії не вичерпують усього переліку культурних чинників впливу на 
економічну поведінку. До складу елементів культури в цьому контексті входять 
думки й оцінки людей, особисті плани, вибір, рішення тощо.  

Соціально-психологічні установки, які визначають для себе люди щодо мотивації 
діяльності у сфері зайнятості, являють собою реальне відображення ситуації на рин-
ку праці. На думку фахівців, на тлі позитивних трансформаційних змін в Україні збері-
гаються ознаки кризи мотивації до продуктивної зайнятості в офіційному секторі еко-
номіки, і вони зумовлені браком ефективної системи стимулів, необхідних для зрос-
тання продуктивності трудової діяльності населення. Ця криза наближується до пря-
мої деградації потреб суспільно корисної трудової діяльності, про що свідчить падін-
ня престижності праці у сфері матеріального виробництва [13, с. 55]. 

Активність адаптаційних стратегій населення щодо сфери праці визначається 
тим, чи передбачаються додаткові адаптаційні механізми, реальні кроки для зміни 
свого становища – зміна місця роботи, професії, спеціальності, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації, спроба знайти додаткову роботу, використати інші варіан-
ти трудової діяльності, зайнятися підприємництвом. У цьому зв’язку моніторинг 
намірів населення протягом 2002–2005 рр. демонструє незначне зменшення поте-
нційної економічно-трудової активності (табл. 3.2.7). Це змушує припускати певну 
зневіру людей у покращенні свого добробуту шляхом підвищення соціально-
економічної активності, підтвердженням чого є такі дані: майже дві третини насе-
лення погоджуються з твердженням, що заробляти на гідне життя чесним шляхом 
нині в Україні майже неможливо; близько 60% не погоджуються з твердженням, що 
сьогодні краще живуть ті, хто більше працює6. 

Тим часом, на важливість установлення справедливості в оцінках праці вказу-
ють 89% спеціалістів, 86% робітників сільського господарства, 82% підприємців, 
79% робітників промисловості та 78% керівників організацій, установ та їх підрозді-
лів (це питома вага серед працюючого населення)7. Звичайно, такі установки знач-
ної частини населення не сприяють підвищенню економічної активності, знижують 

                                                                 
6 Там само. 
7 Опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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трудову мобільність, тобто потенційну здатність і готовність до зміни місця роботи, 
професії, посади, у тому числі й до зміни територіально-поселенських умов трудо-
вої діяльності. (Останнє могло б бути позитивним фактором, якби йшлося про тру-
дову міграцію за межі України, але брак трудової мобільності щодо переміщень у 
межах регіону, країни тощо здатний загальмувати зростання національної економі-
ки. Стосовно ж трудової міграції за кордон, яка є окремою, вельми болючою й не-
однозначною проблемою сучасної України, котра не є предметом даного дослі-
дження, варто лише принагідно зауважити, що певне зменшення економічної акти-
вності в цьому аспекті протягом 2002–2005 рр. має кілька пояснень, жодне з яких 
не містить тези про поліпшення ринку праці в Україні.) 

Таблиця 3.2.7 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  
"Чи плануєте Ви у найближчі 10 років: … ?" , % 

Особисті плани респондентів 
Так 

2002 2005 

Знайти роботу 30 27 
Змінити місце основної роботи на краще 29 27 
Отримати освіту, підвищити освітній рівень 22 22 
Підвищити рівень професійної кваліфікації 37 35 
Змінити професію, рід занять 14 14 
Виїхати на заробітки за межі України 16 10 
Зробити кар’єру, реалізувати свої професійні навички 38 35 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р.; грудень 2005 р. 

 
Загальновідомо, що суспільство лише тоді функціонує цілеспрямовано, ефек-

тивно й успішно, коли його ціннісна система інтеріоризується кожним індивідом, 
перетворюється на його власні ціннісні орієнтації. Визначені загальні стійкі тенден-
ції ставлення до праці актуалізують проблему реалізації людського фактора в інно-
ваційному розвитку суспільства через те, що зміни в ціннісних орієнтаціях людей не 
відбуваються автоматично й одразу після перемін у системі трудових відносин та 
організації праці. Вони потребують певного часу для засвоєння людьми нових 
норм, настанов, правил, а також для формування оновлених цінностей трудової 
діяльності. Крім того, соціально-трудова активність, установки, орієнтації, особисті-
сні плани суттєво детермінуються віком, рівнем освіти, матеріальним становищем, 
а також залежать від умов типу поселення та регіону проживання. З цього погляду 
цілком зрозуміло, що установки знайти роботу в найближчі 10 років найбільше при-
таманні молоді у віці 18–28 років (65%) і планомірно знижуються по всіх вікових 
групах та сягають рівня 12% у віці 50–59 років. Важливо й те, що майже вдвічі ак-
тивніше планують у найближчі 10 років знайти роботу або змінити місце основної 
роботи на краще люди з високим матеріальним становищем та вищою і повною 
середньою освітою, тобто самодостатні люди з високим рівнем освіти – найбільш 
активна частка населення, яка відрізняється потенційно високою соціально-
професійною мобільністю. Саме ця категорія респондентів орієнтована в майбут-
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ньому зробити кар’єру та реалізувати свої професійні навички (55% з матеріальним 
становищем вище середнього і 45% з вищою освітою). Вони ж, незважаючи на свій 
високий освітній рівень, активніше налаштовані на підвищення рівня професійної 
кваліфікації (59% з матеріальним становищем вище середнього і 45% з вищою 
освітою). Можна стверджувати, що люди з рівнем матеріального становища вище 
за середній та високоосвічені володіють більш високими адаптаційними можливос-
тями й відрізняються підвищеним рівнем домагань. 

Плани знайти роботу практично не відрізняються у жителів міст і сіл України, 
але через низькі можливості реалізації свого трудового потенціалу сільське насе-
лення меншою мірою планує змінити місце основної роботи на краще (20% респо-
ндентів у селах проти 31% у містах). Також низько вони оцінюють свої можливості в 
майбутньому зробити кар’єру, реалізувати свої професійні навички (26% респонде-
нтів у селах і 39% у містах). Можливості кар’єрного росту молодь у віці 18–28 років 
пов’язує з переїздом на інше місце проживання в межах України. Через зменшення 
зайнятості сільського населення, поширення безробіття на селі, зростання чисель-
ності зайнятих в особистих селянських господарствах сільські мешканці меншою 
мірою пов’язують свої життєві плани покращення добробуту з підвищенням рівня 
професійної кваліфікації (26% респондентів у селах проти 40% у містах). 

Найбільше планують професійне зростання через кардинальні зміни наявного 
становища респонденти з північних областей України: 29% планують змінити місце 
основної роботи на краще, 24% – отримати освіту, підвищити освітній рівень, 21% – 
змінити професію, рід занять. Жителі індустріальних східних областей найбільше 
пов’язують своє можливе службове просування з підвищенням рівня професійної 
кваліфікації (40%). 

На покращення в майбутньому свого соціального самопочуття та добробуту 
шляхом заробітку за межами України найбільше орієнтована молодь у віці 18–28 
років, люди з середнім та вищим за середній рівнем матеріального становища, з 
повною середньою та вищою освітою. У своїх планах можливості заробітку за кор-
доном найчастіше розглядають жителі м. Києва та північних і західних областей8. 

Отже, аналіз проблеми зайнятості й наявних трудових орієнтацій як компонен-
тів економічної поведінки населення України показує наявність певних тенденцій, з-
поміж яких варто відзначити такі: 

1. Зайнята частина населення України має вищий рівень людського розвитку, ніж 
незайнята, за всіма його складовими: серед працюючих значно більше осіб, ніж се-
ред тих, хто не працює, які краще оцінюють стан власного здоров’я; серед працюю-
чих більше осіб, які мають вищу освіту, натомість серед тих, хто не працює, навпаки – 
більше людей з початковою і середньою освітою; відносно бідних і незаможних знач-
но менше серед зайнятих, відносно заможних і багатих – серед незайнятих. Це вка-
зує на те, що будь-які заходи державної політики, спрямовані на сприяння розвитку 
ринку праці у відповідності з запитами суспільства знань і очікуваннями людей щодо 
гідної оплати праці, окрім безпосереднього впливу на цей ринок, опосередковано 
сприятимуть посиленню потенціалу людського розвитку країни. Це, у свою чергу, 
                                                                 
8 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
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матиме наслідком активізацію участі населення в економічній діяльності в частині 
підвищення ефективності економічної поведінки за виробничим типом, що, очевидно, 
сприятиме соціально-економічному зростанню України. 

2. Існує тісний зв’язок між характером зайнятості та соціальним самопочуттям і 
задоволенням населення власним матеріальним становищем. Головним фактором 
оптимізму щодо настроїв, соціального самопочуття людей та матеріального стано-
вища домогосподарств виступає наявність постійної роботи. Проте через низький 
рівень оплати праці, яка є для переважної більшості людей єдиним джерелом до-
ходів, в Україні превалюють негативні оцінки населенням якості свого життя. Най-
більш успішними "адаптантами" вважають себе керівники й підприємці, очевидно 
тому, що мають більші доходи, порівняно зі спеціалістами, працівниками промис-
ловості, сільського господарства. 

3. Для вельми значної частини населення характерні соціально-психологічні 
установки щодо неможливості заробляти на гідне життя сумлінною працею, що 
сприяє пошуку альтернативних шляхів адаптації до нинішніх умов вітчизняного 
ринку праці, у тому числі й через зайнятість у неформальному секторі економіки 
або зовнішню трудову міграцію. 

3.3. Стратегії трудової економічної поведінки 

Формування життєвих стратегій адаптації членів суспільства до нового соціа-
льно-економічного укладу значною мірою визначається індивідуальним ступенем 
внутрішнього сприйняття і розуміння змін, що відбуваються. Тобто начебто суто 
економічна категорія – економічна поведінка людини – багато в чому зумовлена 
соціально-психологічними чинниками, які більше стосуються категорій ментальної 
сфери. Саме соціально-психологічні процеси значно впливають на успішність соці-
ально-економічної адаптації до нового економічного середовища, що формується 
у перехідних суспільствах. Серед ментальних чинників адаптації важливу роль 
відіграють соціокультурні детермінанти ставлення до праці. Їх роль стає визна-
чальною під час трансформації, коли продовжуються радикальні зміни відносин 
власності, суспільної організації праці, трудових цінностей, тенденцій і напрямів 
соціально-економічної мобільності населення.  

На початку реформування економіки в українському суспільстві була популяр-
ною думка, що усунення патерналістської опіки держави само по собі позитивно 
вплине на зміни у виборі життєвих економічних стратегій населення відносно праці 
й винагороди за неї, автоматично приведе до таких змін у структурі трудової моти-
вації, які зумовлюватимуть формування необхідного для економічного зростання 
відношення до праці. Такій економічній поведінці населення мала сприяти заміна 
майже повністю одержавленої економіки на багатоукладну, яка пропонує людям 
можливості самореалізації через працю в різних формах власності (державної, 
приватної, орендної, акціонерної, змішаної тощо). Але означені сподівання не пов-
ною мірою враховували ту обставину, що навіть перехідна соціальна система ха-
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рактеризується не лише динамічністю й розмаїттям можливих форм і напрямів 
розвитку, а й певною структурною цілісністю, зумовленою соціальною традицією, 
культурою, наявністю в суспільстві переважної більшості живих носіїв "доперехідних" 
цінностей. Тому на перехідну соціальну систему покладаються три фундаментальні 
функції: формування в суспільстві визначених (необхідних) соціально-економічних 
орієнтацій, установок поведінки, які є адекватними обраній моделі розвитку країни; 
створення відносно плідних умов взаємодії індивідів з соціально-економічним сере-
довищем для забезпечення зворотного зв’язку між соціально-економічним контекс-
том в умовах його змін та новими життєвими стратегіями, що обираються; забезпе-
чення можливостей для успішної реалізації обраних нових стратегій в напрямі досяг-
нення прийнятних дохідних і статусних позицій [46, с. 17]. Отже, панівні в суспільстві 
стратегії економічної поведінки дозволяють значною мірою судити про ефективність 
перехідної соціальної системи в сучасній Україні. 

У цьому зв’язку варто зазначити, що нинішня економічна поведінка більшості 
українського населення поки що не відзначається превалюванням активних адап-
таційних стратегій. З переліку життєвих економічних стратегій, які можна коротко 
визначити прагненнями: а) отримувати невелику, але гарантовану заробітну плату, 
б) мати постійний заробіток, намагаючись одночасно "робити капітал" додатковим 
шляхом, в) ризикувати, терпіти труднощі, намагаючись заробити "капітал", г) за-
йматися домашніми справами, перекладаючи необхідність заробляти гроші на 
іншого члена родини (чоловіка/дружину), д) застосовувати інші варіанти отримання 
доходу, лише 16% у вересні 2006 р. обрали для себе такий спосіб поліпшення доб-
робуту, як ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал" (табл. 3.3.1).  

Таблиця 3.3.1 
Зміни вибору життєвих економічних стратегій  
населення України за останнє десятиліття, % 

Варіант вибору стратегії 1997 1999 2004 2005 2006 

Мати невелику, але гарантовану заробітну плату 53 46 29 34 31 
Мати постійний заробіток, але "робити капітал" 
додатковим шляхом 

26 25 40 40 37 

Ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал" 8 8 14 12 16 
Займатися домашніми справами, щоб чоло-
вік/дружина заробляв(ла) 

9 10 10 8 10 

Інше 4 11 7 6 6 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 1997 р.; грудень 1999 р.; травень 2004 р.; жовтень 2005 р.; 
опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Разом з тим, якщо оцінювати це в динаміці останнього десятиліття, можна вва-

жати, що в економічній поведінці населення України сталися суттєві зміни. Якщо в 
травні 1997 р. більше половини опитаних обирали для себе як найбільш прийнят-
ний варіант мати невелику, але гарантовану заробітну плату, то у вересні 2006 р. 
таких залишилося менше третини. Натомість значно (на 11%) зросла кількість тих, 
хто нині обирає більш активний варіант, пов’язаний з додатковим до постійного 
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заробітком. Удвічі (з 8 до 16%) зросла й чисельність тих, хто прагне "робити капі-
тал", незважаючи на ризик і труднощі. Тобто за часи трансформації в суспільній 
свідомості населення України сталися важливі зрушення на користь вибору більш 
активних життєвих економічних стратегій, ніж це було раніше, але, напевно, у сус-
пільстві все ще не створені умови для достатніх в масштабі країни змін економічної 
поведінки більшості населення. Причини цього можуть полягати в неналежному 
забезпеченні прав особистості, правового захисту економічної діяльності, недоста-
тньої сформованості інституційного середовища, яке б сприяло залученню потен-
ційних економічних агентів до нових структур ринкової економіки. 

Попри те, що вибір такої стратегії, як ризикувати, терпіти, але заробляти "капі-
тал", стосовно всього населення ще невеликий (16%), стосовно працюючого насе-
лення він дещо вищий – 20%. Узагалі зайняте населення значно більш активне – 
серед зайнятих приблизно в 1,5 раза більше, ніж серед незайнятих, тих, хто обирає 
найбільш активну економічну поведінку, вишукуючи додаткові до постійного заробі-
тку можливості поліпшення добробуту. Удвічі більше серед зайнятих і тих, хто зго-
ден заради доброго заробітку ризикувати, терпіти труднощі. Натомість серед не-
зайнятих більше тих, хто обирає невеликий, але гарантований заробіток, утричі 
переважають бажаючі жити на заробітки іншого члена подружжя (рис. 3.3.1).  
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Рис. 3.3.1. Зв’язок обраних життєвих економічних стратегій і зайнятості, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Найбільш високі рівні готовності ризикувати й долати труднощі заради поліп-

шення добробуту серед населення, що має роботу, демонструють приватні підпри-
ємці, бізнесмени, фермери (власники або співвласники підприємств, великі акціо-
нери тощо – 46%) та самозайняті (працівники, які самостійно визначають місце та 
час роботи – 31%). Меншою мірою орієнтовані на таку економічно-трудову страте-
гію наймані працівники підприємств та установ державного сектора (у тому числі 
працівники державних наукових, навчальних та медичних закладів, працівники 
Міністерства внутрішніх справ (МВС), військовослужбовці, працівники муніципаль-
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них підприємств тощо – 12%) та наймані працівники приватних підприємств (у тому 
числі акціонерних товариств з більшою часткою приватної власності, комерційних 
установ, колективних сільськогосподарських підприємств тощо – 21%). Проте най-
мані працівники підприємств та установ державного сектора більшою мірою, ніж 
інші категорії економічно активного населення, віддають перевагу такій стратегії, 
що надає можливість постійного заробітку, але при цьому "робити капітал" додат-
ковим шляхом – 45%.  

Вибір стратегій поведінки на ринку праці (обережна – ризикова) корелює з ін-
шими установками життєдіяльності та адаптації. Так, погоджуються з твердженням, 
що потрібно бути вкрай обережним при прийняті рішень, які сильно змінюють життя 
18% самозайнятих, 25% приватних підприємців, бізнесменів, фермерів, 30% най-
маних працівників приватних підприємств та 35% найманих працівників підпри-
ємств та установ державного сектора. Тобто обережне ставлення при прийнятті 
рішень стосовно життєвих питань взагалі напряму переноситься в соціально-
трудову сферу. Протягом 2004–2006 рр. значна частина населення (37–40%) від-
дає перевагу проміжному варіанту життєвої економічної стратегії, яка включає 
елементи доринкової й ринкової моделей економічної поведінки9. Оцінка населен-
ням економічних перемін, загальне сприйняття соціально-економічного становища 
в країні впливає на рішення мати таку роботу, що надає постійний заробіток, але 
при цьому "робити капітал" додатковим шляхом. Тобто йдеться про орієнтацію на 
забезпечення певного рівня доходу на умовах постійної роботи, що створює базо-
вий фон упевненості в завтрашньому дні, у сполученні з зароблянням додатковим 
шляхом у тих чи інших сферах діяльності. Найбільш поширеними видами додатко-
вої зайнятості у великих містах є сумісництво та надання послуг населенню. Що 
стосується послуг приватним особам, то це значною мірою випадкова робота, що 
здійснюється без офіційного оформлення трудових відносин, за усною домовленіс-
тю, без дозволу на індивідуальну трудову діяльність, без реєстрації юридичної 
особи. Найчастіше обирають таку стратегію соціально-економічної адаптації моло-
ді люди. У віковій групі від 18 до 28 років 50% респондентів налаштовані мати пос-
тійний заробіток, але при цьому "робити капітал" додатковим шляхом, та ще 23% 
віддають перевагу стратегії – ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал"; у віковій 
групі від 28 до 39 років таких виявилося 46% та 18% відповідно. У гендерному ас-
пекті, українські жінки менше схиляються до активних способів економічної адапта-
ції, вони більш обережно ставляться до підприємницької діяльності, відкриття влас-
ної справи. Вибір активних економічних стратегій чоловіків майже у 2,5 раза пере-
вищує такі орієнтації та установки жінок10. Схожа ситуація спостерігається й у Росії – 
кількість жінок, які стали на шлях підприємництва або намагалися організувати 
власну справу, вдвічі менше, ніж чоловіків, і з часом їх кількість скорочується. Пе-
редовсім це відбувається через значні перешкоди на шляху розвитку російського 
підприємництва та відсутність моральної підтримки жінок, які обирають цей вид 

                                                                 
9 Моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 2004 р.; жовтень 2005 р.; опитування "Інноваційний потенціал українсь-
кого суспільства: вересень 2006 р.". 
10 Моніторинг УІСД/ЦСМ: жовтень 2005 р. 
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трудової діяльності [47, с. 175]. Можливо, і в Україні спрацьовують подібні причини, 
у тому числі й перенесення традиційних стереотипів соціальних ролей чоловіків 
і жінок на ринок праці, де, власне, й реалізуються стратегії соціально-економічної 
адаптації. Імовірно впливають і психологічно-професійні проблеми більшості жінок, 
які знаходять відображення в заниженій соціальній і професійній самооцінці, зок-
рема, у менших кар’єрних амбіціях жінок порівняно з чоловіками. 

З погляду перспективи подальшого просування економічних реформ важливо, 
що орієнтуються на ризиковану економічну стратегію 32% серед учнівської молоді 
віком 18–24 роки. Натомість обережну економічно-трудову стратегію – мати постій-
ний заробіток, але при цьому "робити капітал" додатковим шляхом – обирають 
люди більш старшого віку. Серед працюючого населення таких 54% з числа спеці-
алістів і службовців, 49% з числа кваліфікованих та некваліфікованих робітників 
промисловості, 58% серед працівників керівних посад різного рівня (останні, на-
певно, мають найбільше можливостей суміщення основної та додаткової роботи). 

Значний вплив на вибір життєвих економічних стратегій та формування певних 
ринкових установок має рівень освіти. Хоча за сучасних умов високий рівень освіти 
автоматично не гарантує підвищення доходу та соціального статусу, як це було за 
радянських часів, але накопичений освітній капітал все ж таки є суттєвим ресурсом 
ефективного пристосування до діяльності в умовах ринкової економіки. Так, відда-
ють перевагу таким життєвим економічним стратегіям, як мати постійний заробіток, 
але при цьому "робити капітал" додатковим шляхом та ризикувати, терпіти, але 
заробляти "капітал", 60% респондентів з вищою освітою, 55% – з повною серед-
ньою освітою і тільки 20% – з базовою середньою освітою. Проте остання категорія 
респондентів більшою мірою налаштована мати невелику, але гарантовану заробі-
тну плату – 45%11. Отже, що вище рівень освіти, то менше серед відповідної групи 
населення тих, хто обирає пасивніші стратегії (жити на невелику гарантовану заро-
бітну плату або за рахунок заробітків іншого члена родини), натомість більше тих, 
хто намагається активно діяти заради підвищення свого добробуту – заробляти 
додатково до постійного заробітку або взагалі намагатися "робити капітал", незва-
жаючи на сполучені з цим труднощі, навіть ризик. Цю тезу добре ілюструє 
рис. 3.3.2, де для зручності аналізу зроблено розподіл населення за рівнем освіти 
на чотири групи: 1) неповна середня освіта (менше 9 класів та повних 9 класів ра-
зом); 2) повна середня освіта (11 класів та професійно-технічна освіта разом); 
3) базова вища освіта (технікум та вищий навчальний заклад І–ІІ рівнів акредитації 
разом); 4) вища освіта (незакінчена вища, повна вища – ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредита-
ції – та науковий ступінь разом). 

Показово також, що закономірність зв’язку освіти з життєвими економічними стра-
тегіями не є такою, що сформувалася лише останнім часом. Ця закономірність існу-
вала десять років тому, а суспільні трансформаційні явища, що відбулися за цей час, 
лише позначилися на ній більш чітким визначенням окремих тенденцій (табл. 3.3.2). 
Зокрема, 2006 р. була спостережена та сама закономірність, що й 1997 р. відносно 

                                                                 
11 Там само. 
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того, що чим вище рівень освіти опитаних, то менше серед них тих, хто обирає стра-
тегію отримання невеликої, але гарантованої заробітної плати. 
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Рис. 3.3.2. Зв’язок освіти з життєвими економічними стратегіями, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

Таблиця 3.3.2 
Зміни зв’язку освіти з життєвими економічними стратегіями населення  

України за останнє десятиліття, % 

Варіант вибору стратегії Роки 

Освіта 

неповна 
середня  

повна 
середня  

базова 
вища  

вища  

Мати невелику, але гарантовану 
заробітну плату 

1997 64 54 51 44 

2006 38 36 31 24 

Мати постійний заробіток, але "роби-
ти капітал" додатковим шляхом 

1997 12 26 28 35 

2006 24 32 40 45 

Ризикувати, терпіти, але заробляти 
"капітал" 

1997 5 8 9 9 

2006 10 15 16 19 

Займатися домашніми справами, 
щоб чоловік/дружина заробляв(ла) 

1997 6 10 9 9 

2006 11 11 10 7 

Інше 
1997 13 2 4 4 

2006 17 6 3 5 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: травень 1997 р.; опитування "Інноваційний потенціал українського 
суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Так само збереглася тенденція збільшення кількості тих, хто обирав стратегію 

додаткового до основного заробітку, серед опитаних з більш високим рівнем освіти 
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відносно опитаних з нижчим рівнем освіти. Значно чіткіше виявилася тенденція 
збільшення кількості тих, хто згоден ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал", 
у міру зростання освітнього рівня. Так само чіткіше проявилася тенденція змен-
шення у міру зростання освіти чисельності тих, хто погоджувався жити на заробіток 
іншого члена родини. Отже, зміни, які сталися щодо зв’язку освіти з життєвими 
економічними стратегіями населення України в часовій динаміці останнього деся-
тиліття, переконливо підтверджують ту обставину, що освіта як складова людсько-
го розвитку міцно пов’язана з участю людей в економічній діяльності, і саме най-
більш освічена частина населення являє собою ту соціальну групу, де переважа-
ють найбільш корисні з погляду потреби економічного розвитку суспільства особ-
ливості економічної поведінки. Можна стверджувати, що рівень освіти відіграє зна-
чну роль у процесах соціально-економічної адаптації, є значним резервом більш 
швидкого пристосування до нових форм взаємодії в економічному та суспільному 
житті. Такий висновок підтверджується й тим, що в країнах з розвинутою соціаль-
ною структурою високоосвічені люди становлять ядро середнього класу, якій за-
безпечує сталий розвиток суспільства. 

На вибір життєвих економічних стратегій суттєво впливає місце проживання та 
диференціація територій за станом регіональних ринків праці. Через більші можли-
вості реалізації свого трудового потенціалу значно вищу економічну активність та 
готовність до самореалізації в нових умовах виявляють жителі великих міст – 61% 
респондентів віддають перевагу таким економічним стратегіям, як мати постійний 
заробіток, але при цьому "робити капітал" додатковим шляхом та ризикувати, тер-
піти, але заробляти "капітал". У малих містах такий вибір зробили 54% респонден-
тів, а в сільській місцевості – 40%. Через обережне ставлення населення до розви-
тку ринкових форм господарювання на селі, недостатньо продуману економічну та 
соціальну політику в аграрній сфері 35% жителів села продовжують орієнтуватися 
на роботу, що дає можливість мати невелику, але гарантовану заробітну плату, 
а 14% пов’язують свої життєві стратегії з домашніми справами, тобто орієнтуються 
на прибуток від особистого господарства12. Саме такі орієнтації впливають на збіль-
шення чисельності та питомої ваги самозайнятих, зайнятих в особистому підсоб-
ному сільському господарстві, членів сім’ї, що працюють безкоштовно. Отже, мож-
на говорити про те, що при переході від планово-адміністративної до ринкової еко-
номіки в умовах руйнування суспільного сектора аграрного виробництва, недостат-
ньо ефективних інституційних перетворень та слабкої державної підтримки форму-
вання й функціонування приватних фермерських господарств та підприємств мало-
го бізнесу, сільське населення продовжує орієнтуватися на особисте підсобне гос-
подарство та роботу з невеликою, але гарантованою заробітною платою. Такий 
стан справ потребує покращення умов для впровадження на селі ефективної рин-
кової економіки, що сприятиме поступовому подоланню існуючого (патерналістсь-
кого) типу мислення, формування серед сільського населення ринкових стереоти-
пів на рівні свідомості та економічної поведінки. 

                                                                 
12 Там само. 
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Аналіз даних за регіональним розподілом свідчить про більш виражену прорин-
кову орієнтацію щодо вибору життєвих економічних стратегій жителів м. Києва – 
70%, АР Крим – 58% та південних областей України – 56% респондентів. Пасивна 
соціально-економічна стратегія та орієнтація на роботу з невеликою, але гаранто-
ваною заробітною платою більш притаманна респондентам центральних та захід-
них областей України13.  

Стосовно наявних можливостей людини реалізувати себе в трудовій сфері, то, 
за даними інституту соціології НАН України, існують значні труднощі пошуку роботи 
й працевлаштування, тим більше за наявною кваліфікацією і з достатнім заробіт-
ком. Навіть будь-яку роботу важко знайти 14% киян, 34% мешканців великих міст, 
50% – малих міст і 63% – селян. Що стосується роботи за кваліфікацією, але без 
достатнього заробітку, то працю на таких умовах важко знайти 30% киян, 37% жи-
телів великих і 51% малих міст, 66% селян. А найскладніше питання – знайти ро-
боту за кваліфікацією і водночас з достатнім заробітком. Як видно з табл. 3.3.3, так 
назагал вважає 3/4 населення України [48, c. 17–24]. 

Таблиця 3.3.3 
Розподіл за типом поселення відповідей на запитання: 

"Чи важко знайти у Вашому населеному пункті роботу  
за Вашою кваліфікацією та з достатнім заробітком?", % 

Варіант відповіді 
Тип поселень Середнє 

значення м. Київ велике місто мале місто село 

Легко 12 5 4 2 4 
Важко 61 72 76 79 75 
Не знаю 27 23 20 19 21 
Джерело: Бєлєнок О.А. Поселенська диференціація як чинник соціальної нерівності в Україні // Україн-
ський соціум. – 2006. – № 1 (12) – С. 17–24. 

 
Орієнтація на активну життєву економічну стратегію, відчуття себе активним 

суб’єктом економічних відносин в умовах перерозподілу робочої сили тісно 
пов’язується з участю у самостійній підприємницької діяльності, намаганням орга-
нізувати власне підприємство, почати свою справу. Саме у сфері малого підприєм-
ництва зосереджується найбільш активна частина населення, яка проявляє значні 
адаптаційні можливості в умовах ринкової економіки. 

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що малий бізнес вносить суттє-
вий внесок в економічний розвиток – виробляє близько половини ВВП, генерує 
більше 50% доданої вартості, забезпечує зайнятість 50–70% працездатного насе-
лення [46, с. 104]. У країнах ЄС мале та середнє підприємництво охоплює майже 
15,8 млн фірм, на яких зайнято близько 68 млн осіб і виробляється 2/3 несільсько-
господарської продукції [49, c. 73]. Це свідчить, що мале підприємництво (малий 
бізнес) – одна з найпоширеніших у світі форм зайнятості. Проте у пострадянських 
країнах розвиток підприємництва страждає від значних перешкод, як і в кожній кра-

                                                                 
13 Там само. 
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їні вони мають власну специфіку, але мають і спільні риси. У цьому зв’язку цікаве 
визначення російськими дослідниками основних відхилень національного підприє-
мництва від класичного "канону": 1) складається номенклатурний тип підприємниц-
тва, за якого збагачення є функцією влади; 2) бізнес ґрунтується не на законі/праві, 
а на насильстві/владі; 3) у масовій свідомості поширені установки/орієнтації на 
вимогу не свободи, а споживчих благ, що не сприяє розвитку підприємництва "зни-
зу"; 4) номенклатурно-мафіозний тип підприємництва не спирається на міщансько-
консервативну базу (середній клас у розумінні розвинених країн заходу), нехтує 
суспільними нормами, орієнтований на збагачення в будь-який спосіб; 5) підприєм-
ництво не турбується про національні інтереси, тому не сприймається масовою 
свідомістю позитивно, як це має місце в розвинених західних суспільствах, де біз-
нес не лише декларує для видимості, а й на ділі намагається сполучати принципи 
ринкового лібералізму з дотриманням прав і свобод працівників/споживачів та пот-
ребами зміцнення політично-економічної незалежності держави [50, c. 62–73]. Ана-
ліз специфіки російського підприємництва в частині ціннісної складової підприєм-
ницької поведінки привів дослідників до висновку, що визначальним є не стільки 
змістовний характер цінностей бізнесмена (вони можуть мати сильну індивідуальну 
варіацію), скільки спосіб координації, узгодження наявної системи цінностей з пра-
вилами, нормами, традиціями інституційного середовища, проявами цього в реальній 
господарчий практиці [51, c. 117–140]. 

Які з наведених рис російського підприємництва актуальні для України, можна 
судити хоча б з тематики дискусій у вітчизняних ЗМІ, котрі тривають протягом усьо-
го часу трансформацій. Узагальнено коло найбільш обговорюваних питань можна 
визначити так: становлення малого й середнього підприємництва, формування 
реального ефективного власника як головної мети економічної реформи на тлі 
перманентного зменшення зайнятості в галузях офіційної економіки стримується 
низькою ефективністю інституційних перетворень, багато в чому штучними обме-
женнями розвитку малого й середнього бізнесу, підприємництва, фермерських 
господарств через організаційні труднощі оформлення створення та ліквідації підп-
риємств; матеріально-фінансові перешкоди отриманню стартового капіталу й капі-
талу для модернізації виробництва; несприятлива для легального бізнесу податко-
ва система з постійною зміною "правил гри"; проблеми страхування ризиків, безпе-
ки власності та працівників, загалом криміногенності бізнесу при його незахищено-
сті з боку держави. 

Означені проблеми не сприяють включенню населення у підприємницьку дія-
льність і значною мірою впливають на економічну поведінку. Так, серед тих, хто 
1999 р.14 бажав в офіційно встановленому порядку створити підприємство (фірму), 
займатися індивідуальним підприємництвом або індивідуальною трудовою діяльні-
стю, 12% указали, що для цього існує багато адміністративних перешкод, 15% від-
значили великі податки, 32% посилалися на недостатність капіталу. Не бажали 
в офіційно встановленому порядку створювати підприємство, займатися індивідуа-
льним підприємництвом або індивідуальною трудовою діяльністю 58%, з них 11% 
                                                                 
14 Опитування "Ціннісні орієнтації населення – 1999". 
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зазначили, що це дуже великий ризик. Значною мірою ці проблеми залишилися й 
майже семиліття по тому. Так, 2006 р.15 громадська думка, визначена не лише се-
ред бажаючих офіційно займатися підприємництвом, а стосовно всього населення 
України (віком 18–70 років), засвідчила, що основними причинами відмови людей 
від започаткування власного бізнесу є: відсутність стартового капіталу (58%), коруп-
ція влади й контролюючих органів (19%), несприятливе законодавство (17%), над-
мірне оподаткування (16%), значна ризикованість цієї діяльності (13%). Сукупно це 
становило 123%16. Причини, які менше пов’язані з державним регулюванням мало-
го бізнесу, сукупно становили значно нижчу величину – 54% (це відсутність необ-
хідних для ведення малого бізнесу знань і навичок – 26%; відсутність власної біз-
нес-ідеї для відкриття справи – 18%; інші причини – менше 10%.) Та обставина, що 
мало не 60% населення країни припускає для себе за прийнятних умов отримання 
стартового капіталу принципово інший тип виробничої економічної поведінки, свід-
чить про існування в українському суспільстві значного резерву нереалізованої 
підприємницької активності. Очевидно, що удосконалення державної політики 
у сфері малого підприємництва може вивільнити поки що латентний, але вельми 
суттєвий ресурс економічного зростання. 

У цьому контексті важлива оцінка самих підприємців щодо розвитку підприємниц-
тва в України. Так, дослідження "Ділове середовище в Україні", проведене 2006 р. 
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо сектора малого й середнього біз-
несу, яке охопило 2500 підприємців, засвідчило складність умов і негативні тенденції 
розвитку. Зокрема, 61% опитаних підприємців зазначили, що умови ведення бізнесу 
в Україні за останні два роки не змінилися, а 24% – що ділове середовище погірши-
лося. Чинна регуляторна система ускладнює розвиток бізнесу, затримує процес ста-
новлення підприємництва. Тотальною залишається система перевірок: протягом 
2006 р. було перевірено 95% усіх підприємств, що значно більше, ніж у країнах ЄС, 
і перевищує показники інших країн Співдружності незалежних держав (СНД), напри-
клад Узбекистану (22%) або Білорусі (66%). Середня кількість податкових перевірок 
на одне підприємство у 2006 р. відносно 2004 р. не змінилася – близько 3,7 на рік. 
Залишилася поширеною корупційна практика: дві третини опитаних підприємців ви-
знали, що "вирішували питання" бізнесового характеру через неофіційні зв’язки та 
платежі працівникам державних органів, середньорічний розмір яких становив, як і в 
попередні роки, близько 10% виторгу підприємства [52]. 

Ще проблема – перешкоди нормативно-правового характеру. За суб’єктивною 
оцінкою фахівців, Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" спрацьовує не більш як на 30%. Якщо в статтях цього закону виписано 
механізми впливу на відповідальних за прийняття рішень державних службовців, 
то стосовно впливу на місцеві колегіальні органи – ради, від яких переважно зале-
жать дозволи щодо виділення земельних ділянок та інших складових розвитку під-
приємництва на місцях, – дієві норми і механізми практично відсутні. Типова ситуа-

                                                                 
15 Опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
16 Відповідаючи на це запитання, респонденти обирали всі значимі для них причини, тому сума відпові-
дей перевищує 100%. 
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ція – місцеві ради місяцями не розглядають питання видачі дозвільних документів 
через бездіяльність або небажання депутатів, а законодавством не передбачено 
дієвий порядок оскарження/покарання [53]. 

Те, що протягом тривалого часу окреслені вище питання не були розв’язані, за-
декларовані заходи/програми на підтримку малого й середнього підприємництва 
виявилися неефективними, мало зрозумілі наслідки: протягом 1999–2006 рр. у гро-
мадській свідомості більшості населення так і не відбувся "поворот обличчям" до 
приватного бізнесу. Якщо в 2001 р. частка тих, хто не бажав за будь-яких обставин 
офіційно займатися підприємництвом, становила 55%, то 2005 р. – 59% (табл. 3.3.4).  

Таблиця 3.3.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи хотіли б Ви в офіційно 

встановленому порядку займатися підприємницькою діяльністю?"*, % 

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 
* Відповідаючи на це запитання, респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума їх не 
дорівнює 100%. 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2001 р.; грудень 2005 р. 

 
Ставлення до підприємництва суттєво зумовлюється віком: серед молоді віком 

18–28 років виявили бажання створити власне підприємство 26%, а серед респон-
дентів віком 40–49 років таких було вдвічі менше. Люди з життєвим досвідом більш 
застережені стосовно підприємництва, а коли й виявляють бажання ним займати-
ся, то схильні не реєструвати свій бізнес. Простежена пряма залежність між нега-
тивним ставленням до бізнесу і віком: за будь-яких обставин не бажають займати-
ся підприємництвом 33% опитаних віком 18– 28 років, 46% віком 29–39 років, 52% 
віком 40–49 років, 74% віком 50–59 років17. 

Тут є певна суперечність, адже успіху в організації власної справи частіше до-
сягають у зрілому віці, коли знань, досвіду й соціального капіталу (коло людей, 
здатних сприяти налагодженню необхідних для успішної економічної адаптації со-
ціальних зв’язків) більше. Принаймні дані російських опитувань доводять, що 
у віковій групі 21–30 років частка тих, кому виявилося під силу більш-менш вдало 
організувати власну справу становила 13,3%, у групі 41–50 років вона була не на-
багато меншою – 12,6%, а більшою – у групі 31–40 років – 19% [47, с. 176]. 

Рівень потенційної готовності займатися підприємницькою діяльністю також зу-
мовлюється особливостями зайнятості працюючого населення України: відчувають 
себе спроможними бути підприємцем 73% самозайнятих, 55% найманих працівни-
                                                                 
17 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
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ків приватних підприємств, 45% найманих працівників підприємств та установ дер-
жавного сектора18. Готовність до бізнесу самозайнятих та найманих працівників 
приватного сектора зрозуміла – їх основна трудова діяльність значно наближена 
до середовища й умов підприємництва. Щодо ж до найманих працівників держав-
ного сектора, то тут є суперечність, адже саме ці респонденти найчастіше за інші 
категорії працюючого населення вказують, що їх утримує від підприємництва від-
сутність власної ідеї, труднощі реєстрації та недосконалість законодавства. 

Спроможність займатися підприємництвом пов’язана й з наявністю роботи (на 
час опитування). У двох групах економічно активного населення спостерігається 
10-відсоткова різниця: серед працюючих осіб визнали себе здатними до бізнесу 
56%, серед безробітних – 46%. Останні зазначили три головні причини утримання 
від започаткування власного бізнесу: відсутність плідної власної ідеї, нестача необ-
хідних знань і навичок, брак стартового капіталу. Очевидно, певна частка безробіт-
них могла б долучитися до підприємництва за умов удосконалення чинної системи 
перепідготовки та виплат на започаткування власної справи, що є важливими 
складовими діяльності Державної служби зайнятості. 

Установки та орієнтації щодо відкриття власної справи також значною мірою 
залежать від матеріального становища. Так, серед опитаних з матеріальним ста-
новищем вище середнього бажають створити власне підприємство 23%, середнім – 
17, низьким – 8, дуже низьким – 4%. Не хочуть за жодних умов займатися підприє-
мництвом 82% серед опитаних, які оцінюють власне матеріальне становище як 
дуже низьке19. Отже, бідні й незаможні верстви населення переважно обирають 
пасивну економічну поведінку, що, очевидно, зумовлене не лише суб’єктивними 
(у площині людської психології), а й об’єктивними причинами (обмеження за віком, 
здоров’ям, знаннями, навичками, досвідом, соціальним та фінансовим капіталом, 
іншими індивідуальними ресурсами тощо). Водночас сподіватися, що в міру зрос-
тання добробуту в Україні суттєво активізується економічна поведінка за рахунок 
саме найменш забезпечених верств населення, скоріше за все не варто. Адже 
сім’ї, обмежені в життєво необхідних витратах (харчування, одяг, ліки, житло тощо), 
найчастіше не в змозі (об’єктивно) або відмовляються (із суб’єктивних причин) від-
новити звичний у минулому рівень життя за рахунок пошуку додаткових джерел 
заробітку. Та сама тенденція спостережена в російському суспільстві, де близько 
половини (48%) "бідних" сімей обирають пасивний тип адаптації: обмежують власні 
потреби до мінімуму, задовольняються тим, що мають, уявляють своє становище 
як абсолютно безперспективне й сподіваються лише на зовнішню фінансову допо-
могу. Цей прошарок населення має низькі можливості адаптації до сучасного со-
ціального середовища, і за цих умов знаходиться в стані очікування та не починає 
активних дій для покращання матеріального становища [54, с. 54]. 

Узагалі рівень економічної активності зумовлюється комплексом чинників, зок-
рема, як уже згадувалося раніше, рівнем освіти: показники позитивного ставлення 
до підприємництва й бажання створити власний бізнес як передумови можливої 

                                                                 
18 Опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
19 Там само. 
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економічної поведінки серед людей з вищою освітою вчетверо перевищують відпо-
відну частку серед тих, хто має базову середню освіту; не бажають ні в якому разі 
офіційно стати підприємцем 82% опитаних з базовою середньо освітою, а з вищою 
освітою – лише 51%. Має значення й тип поселення – позитивне ставлення до 
підприємництва й бажання створити власне підприємство поступово зменшується 
від великих (16%) до середніх і малих міст (14%) та сільської місцевості (9%). 
У регіональному розрізі найбільше намірів організувати власну справу у жителів 
м. Києва (19%) та Півдня (18%), найбільше негативного ставлення до підприєм-
ництва також у південному (64%), та ще й у східному регіонах (63%)20.  

Однак при всіх означених особливостях і труднощах становлення підприємни-
цького середовища, в українському суспільстві розвивається позитивна тенденція 
щодо формування ціннісних орієнтацій населення стосовно підприємницької діяль-
ності та статусу підприємця. За період з 1999 по 2006 р.21 у 5 разів збільшилася 
кількість респондентів, які вважають, що займатися підприємницькою діяльністю 
найчастіше спонукає прагнення гідного іміджу, набуття вищого соціального статусу. 
Стосовно структури мотивації підприємницької трудової діяльності, майже втричі 
збільшилася кількість прибічників думки, що превалюють мотиви прагнення самос-
тійності та незалежності в діях, інтерес до економічної творчості. Отже, в суспільс-
тві поступово зростає імідж і соціальний статус підприємця, привабливість підпри-
ємницької діяльності, самооцінка населенням власної спроможності займатися 
такою діяльністю. Проте наявна й суперечність цього процесу: одночасно зберіга-
ються й навіть загострюються негативні оцінки перспектив розвитку підприємницт-
ва. Протягом 1999–2006 рр. майже стабільною залишається частка тих, хто зневі-
рений у можливості розвитку підприємництва за існуючих умов і вважає, що за 
нинішньої державної політики підприємництво реальних перспектив не має. На 
10% збільшилася кількість прибічників песимістичної думки, що в перспективі підп-
риємництво буде розвиватися переважно в тіньовій сфері. Це підтверджує справе-
дливість думки, що в Україні спостерігається підприємницька ініціатива за відсут-
ності довіри до держави й партнерів по бізнесу, тому підприємництво тяжіє пере-
важно не до легальних форм, а до вишукування способів ухиляння від контролю 
держави [12, c. 366]. 

Формування нової порівняно з радянською економічної поведінки населення 
значною мірою пов’язане зі змінами в структурі трудової мотивації, тобто змінами 
уявлень населення про те, що таке "хороша робота". Економічна соціологія розг-
лядає мотивацію як складноструктуровану систему окремих збудників-мотивів, що 
спрацьовують у комплексі, але в залежності від домінування тих чи інших мотивів, 
прийнято відрізняти кілька типів трудової мотивації – інструментальний, колективі-
стський, етичний, інтелектуальний, досяжний тощо [55, с. 140]. Результати дослі-
джень 1999–2005 рр. в Україні свідчать, що серед населення домінує інструмента-
льний тип трудової мотивації, зокрема комплекс мотивів вибору робочого місця, де 

                                                                 
20 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
21 Опитування "Ціннісні орієнтації населення – 1999"; опитування "Інноваційний потенціал українського 
суспільства: вересень 2006 р.". 
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визначальними є такі чинники, як висока оплата праці, нешкідливі умови праці, 
відсутність суттєвого ризику для здоров’я (табл. 3.3.5).  

Таблиця 3.3.5 
Ознаки "хорошої роботи", які респонденти вважають важливими при пошуку 

роботи й подальшої трудової діяльності, % 

Варіант відповіді 1999 2001 2005 

Висока оплата праці 89 93 95 
Гарний колектив (приємні стосунки з колегами) 66 87 88 
Не дуже напружена робота 29 55 65 
Невелика, проте гарантована оплата праці 72 63 62 
Гарні можливості для підвищення свого кваліфікаційного, інтелектуального 
рівня * 68 78 
Суспільно значима (корисна для багатьох людей) робота 31 55 66 
Гарні умови для кар’єри, просування службовими сходами 39 56 75 
Зручні години (режим) роботи, можливість гнучкого графіку роботи 50 78 82 
Зручне місце розташування, невелика відстань від дому  * 75 82 
Добрі умови для реалізації власної ініціативи 42 66 75 
Тривала відпустка, значна кількість вихідних 43 60 75 
Відповідальна робота 35 48 57 
Цікава робота 70 80 75 
Нешкідливі умови праці, відсутність суттєвого ризику для здоров’я * 87 88 
* Такий варіант відповіді у 1999 р. не пропонувався. 

Джерело: опитування "Ціннісні орієнтації населення – 1999"; моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2001 р.; 
грудень 2005 р. 

 
Оцінка важливості мотиву високої оплати праці зросла з 89% у 1999 р. до 95% у 

2005 р. Тобто переважає мотив матеріально вигідної професії. Насамперед, відда-
ють перевагу роботі з високою оплатою праці молоді люді. Так, за даними 2005 р. 
99% респондентів з числа учнівської молоді й студентів у віці від 18 до 24 років, які 
готуються до виходу на ринок праці, вважають важливим при пошуку роботи мотив 
високої оплати. Дещо вищі вимоги щодо цього у респондентів із середнім матеріа-
льним становищем, порівняно з населенням з низьким та вищим за середній рі-
вень. Можна зробити припущення, що люди з середнім рівнем матеріального ста-
новища відчувають потребу й намагаються знайти таку роботу, з низьким рівнем – 
не сподіваються знайти таку роботу, а з вищим за середній – певною мірою задо-
волені своїм становищем. Установки респондентів з вищою освітою щодо високої 
оплати праці на 10% вищі за мотиви обрання матеріально вигідної професії людей 
з базовою середньою освітою.  

Слід зауважити, що стосовно місця в структурі мотивації мотиву матеріальної ви-
нагороди за працю, українці подібні до росіян: там населення обирає стратегію екві-
валентного обміну праці й винагороди за неї, тобто має установку на справедливу 
винагороду за працю, а трудові цінності знаходяться більшою мірою в площині "оріє-
нтація на добрий та надійний заробіток при скороченні трудових витрат" [26]. Але 
поряд з матеріальним фактором вибору роботи протягом 1999–2005 рр. в Україні 
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значно зріс етичний тип трудової мотивації, пов’язаний з культурними нормами. 
Тобто збільшилася кількість українців, які при виборі роботи приділяють увагу цін-
ності гарного колективу, приємних стосунків з колегами, суспільно значимої, корис-
ної роботи. Соціальні потреби, цінності та інтереси щодо етично-культурних моти-
вів вибору роботи більшою мірою враховують високоосвічені респонденти з вищим 
за середній рівнем матеріального становища, і більшою мірою це притаманне мо-
лоді. Хоча учнівська молодь віком 18–24 роки також орієнтована на роботу з висо-
кою оплатою, вона більше порівняно з іншими віковими групами прагне до роботи 
в приємному колективі (92%), цікавої (92%), суспільно корисної (69%), відповідаль-
ної роботи (66%)22. 

Важливим з точки зору успішного просування економічних реформ є досяжний 
тип трудової мотивації, орієнтований на установки ініціативності населення. Він сто-
сується як підприємницької діяльності, так і трудової поведінки найманих працівників 
підприємств різних форм власності. Результати соціологічних досліджень 1999–
2005 рр. свідчать, що мотиваційний блок ефективної праці, орієнтації на успіх, ініціа-
тивної поведінки, службового просування зростає. Установки населення на пошуки 
роботи з гарними можливостями для підвищення свого кваліфікаційного та інтелек-
туального рівня з 2001 до 2005 р. зросли на 10%. З 1999 по 2005 р. майже вдвічі зро-
сла кількість респондентів з орієнтацією на пошуки роботи з гарними умовами для 
кар’єри і просування службовими сходами. Приблизно в такому ж співвідношенні 
змінилася громадська думка відносно пошуку роботи з добрими умовами для реалі-
зації власної ініціативи23. Тобто збільшується кількість прибічників мотивації на дося-
гнення успіху, відбувається стабільний зсув у бік орієнтацій на ініціативну поведінку. 
Зростає кількість населення, яке поділяє цінності ініціативності (виділятися серед 
інших, робити кар’єру і бути яскравою особистістю – краще за установку бути як усі) і, 
навпаки, зменшується питома вага тих, хто дотримуються традиційних установок 
"зрівнялівки" (жити як усі – краще, ніж виділятися серед інших).  

У цьому аспекті отримані результати дещо відрізняються від особливостей еко-
номічної ментальності та економічної поведінки населення в сучасній російській 
економічній системі, для якої характерна стійкість колективістських цінностей [56, 
c. 67–77]. Найважливішими факторами, що зумовлюють специфіку цінностей і норм 
поведінки росіян у сфері життєзабезпечення визнано: а) особливості матеріально-
технологічного середовища; б) господарча етика російського православ’я; в) силь-
на держава; г) форми організації суспільного життя, що історично склалися. Дослі-
дники вважають, що суперечність сучасного етапу розвитку Росії полягає в тому, 
що характеристики російської економічної ментальності більше тяжіють до "східно-
го" типу, тоді як загальною моделлю інституційного розвитку Росії є західна. Має 
місце невідповідність між насадженою та затребуваною трансформацією, коли 
насаджена "зверху" трансформація націлена на розвиток господарства і більш 
високу життєздатність суспільства, а затребувана часто має характер архаїзації, 

                                                                 
22 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р.  
23 Там само. 
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тобто зворотного руху до найбільш простих та неефективних форм праці, що пов’я-
зані зі статичними цінностями та зрівняльною справедливістю [57, c. 5–40]. 

Аналіз ініціативно-досяжного типу трудової мотивації в Україні свідчить про пе-
вні відмінності в установках окремих груп населення. Віддають перевагу роботі 
з гарними можливостями для підвищення свого кваліфікаційного, інтелектуального 
рівня представники більш молодих вікових груп (18–28 та 29–39 років), люди з се-
реднім рівнем матеріального становища, з вищою освітою. Ці ж самі категорії на-
селення більшою мірою намагаються знайти роботу з гарними умовами для 
кар’єри, просування по службових сходах. Що стосується роботи з добрими умо-
вами для реалізації власної ініціативи, то тут активізуються дещо інші групи насе-
лення. Такій роботі віддають перевагу більшою мірою респонденти з високим рів-
нем матеріального становища, а також у віковій групі 18–28 років24.  

Отже, аналіз стратегій трудової економічної поведінки населення України пока-
зує наявність певних тенденцій, з-поміж яких варто відзначити такі: 

1. Нинішня економічна поведінка більшості українського населення на загал усе 
ще не вельми активна, хоча протягом останнього десятиліття сталися значні зру-
шення в бік вибору більш активних життєвих економічних стратегій – чисельність 
згодних мати невелику, але гарантовану заробітну плату зменшилася з більше 
половини до менше третини опитаних, натомість стало відчутно більше тих, хто 
намагається реалізувати можливості додаткового заробітку до основної заробітної 
плати, і вдвічі зросла чисельність згодних активно "робити капітал", незважаючи на 
ризик і труднощі. 

2. Порівняно з незайнятою частиною населення, зайняті демонструють значно 
більш активну економічну поведінку. Серед них найбільше готові ризикувати й до-
лати труднощі збагачення дві соціальні групи: учасники приватного бізнесу, які 
мають відношення до підприємницької власності (індивідуальні підприємці, власни-
ки, співвласники, акціонери підприємств недержавних форм власності, фермери 
тощо) та самозайняті. Значно менше висловлюють такі уподобання наймані пра-
цівники приватного й державного сектора. Найбільш поширена економічна поведін-
ка серед найманих працівників державного сектора порівняно з усіма іншими кате-
горіями економічно активного населення – це сполучення заробітної плати за ос-
новною роботою з додатковим заробітком. 

3. Значно детермінує вибір життєвих економічних стратегій рівень освіти – що 
він вище, то менше серед відповідної групи населення прибічників пасивної еконо-
мічної поведінки, натомість більше бажаючих активно діяти заради підвищення 
свого добробуту. Впливає і віковий фактор – молодь значно більше схильна обира-
ти найактивніші варіанти економічної поведінки, незважаючи на пов’язаний з цим 
ризик. Також суттєво впливають поселенські особливості: найвищу економічну 
активність виявляють жителі великих міст, меншу – середніх і невеликих міст, най-
нижчу – сільської місцевості. Останні продовжують орієнтуватися на роботу з неве-
ликою гарантованою заробітною платою, прибуток від підсобного господарства, 
самозайнятість у ньому членів сім’ї, що працюють безкоштовно. 
                                                                 
24 Там само.  
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4. За стійкого зменшення зайнятості в галузях офіційної економіки внаслідок 
недостатньої ефективності інституційних перетворень не реалізовані достатньою 
мірою можливості розвитку малого й середнього підприємництва та фермерства. 
Гальмування передовсім пов’язане з організаційними труднощами юридичної ре-
єстрації підприємств; проблемою отримання стартового капіталу; недосконалістю 
податкової системи – надмірний тиск, суперечність і перманентна зміна вимог. 
Ці та деякі інші проблеми (матеріально-технічного забезпечення, фінансування 
розвитку і модернізації, криміногенності, страхування активів тощо) малого й сере-
днього підприємництва негативно впливають на зростання кількості підприємців 
серед населення. Проте в суспільстві поступово зростають престижність і приваб-
ливість підприємництва, соціальний статус підприємця, самооцінка населення що-
до власної спроможності займатися бізнесом. Хоча все-таки переважає громадська 
думка, що за нинішньої державної політики підприємництво реальних перспектив 
не має і найбільше розвиватиметься в тіньовій сфері. 

5. Збільшується кількість населення, орієнтованого на пошуки роботи з добри-
ми можливостями підвищення кваліфікаційного та інтелектуального рівня, сприят-
ливими умовами кар’єрного просування та реалізації власної ініціативи. Однак 
основним мотивом вибору роботи залишається рівень оплати праці. За нинішніх 
умов орієнтації більшості населення на рівень добробуту жителів розвинених захі-
дних країн та популярності трудової міграції особливо актуальною стає проблема 
гідної оплати праці в офіційному секторі в межах України. Вирішення цієї проблеми 
сприятиме певному ослабленню прагматичного компонента трудової мотивації, 
натомість посиленню компонентів соціальної корисності, творчості, професійної 
самореалізації, які поки що перебувають на периферії трудової свідомості перева-
жної більшості населення України. 

3.4. Особливості споживчої економічної поведінки 

У цьому параграфі показано особливості споживчої складової економічної по-
ведінки населення України в трьох аспектах її зв’язку: а) з основними характерис-
тиками людського розвитку; б) з життєвими економічними стратегіями; в) з панів-
ними уподобаннями населення щодо витрачання значних за індивідуальними мір-
ками фінансових ресурсів.  

Необхідно зауважити, що в цьому дослідженні поряд з показниками власне 
споживчої економічної поведінки аналізується й відсутність/наявність заощаджень 
як один із компонентів економічної поведінки населення. І хоча дослідники макрое-
кономічної політики залучення заощаджень населення як джерела виробничого 
інвестування користуються визначенням "заощаджувальна поведінка", виокрем-
люють її типи, форми, мотивацію, інвестиційні орієнтації населення тощо, і це яв-
ляє собою окреме, вельми значне поле для досліджень [58], але оскільки дана 
тематика не є предметом аналізу цього розділу, а з усього комплексу показників 
і чинників заощаджувальної поведінки в цьому параграфі використано лише факт 
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відсутності/наявності заощаджень, то відповідні показники проаналізовано в одно-
му контексті з показниками споживчої поведінки без спеціального відокремлення.  

Зазначені три аспекти були обрані для аналізу тому, що дозволяють у контексті 
дослідження соціокультурних детермінант економічної поведінки визначити: 

– зв’язок між компонентами структури споживання та основними складовими 
людського розвитку, який показує наявність/відсутність стосовно широких верств 
українського населення тієї закономірності, що кращі споживчі можливості мають 
люди, чиї соціально-культурні ціннісні пріоритети більше відповідають загальноп-
рийнятим у розвинених суспільствах, відображаючись у кращій освіті, ліпшому здо-
ров’ї, вищих доходах; 

– зв’язок між компонентами структури споживання та життєвими економічними 
стратегіями, який демонструє наявність/відсутність стосовно широких верств украї-
нського населення тієї закономірності, що найбільш активні стратегії виробничої 
(трудової) економічної поведінки ведуть до набуття більших споживчих можливос-
тей, що сприяє як покращанню індивідуального добробуту, так і соціально-
економічному зростанню всього суспільства; 

– зв’язок між компонентами структури споживання та панівними уподобаннями 
стосовно витрачання значних (на суб’єктивну думку індивідів) фінансових ресурсів, 
який характеризує зміст соціокультурних цінностей з погляду їхньої мотиваційної 
ролі до певної економічної поведінки широких верств українського населення. (Це 
пояснюється тим, що індивідуальні уподобання стосовно бажаних напрямів витра-
чання "великих грошей" є інформативною характеристикою соціально-психологіч-
них установок щодо споживчої економічної поведінки. Навіть незважаючи на те, що 
капітал великого розміру переважною більшістю українського населення ніколи не 
буде реально отриманий, тим не менше віртуальні варіанти розпоряджання ним до-
зволяють судити, як мінімум: про ймовірний потенціал споживчої економічної поведі-
нки в разі суттєвого поліпшення матеріального становища чисельно значущих со-
ціальних груп; про панівні уявлення й уподобання широких верств українського насе-
лення у сфері матеріального добробуту як відображення пріоритетів нинішньої сис-
теми соціокультурних цінностей; про очікування людей щодо певного соціально-
економічного курсу держави й, відповідно, його підтримки або непідтримки.) 

Наведені дані отримані на основі використання як соціологічних індикаторів 
особистого споживання двох узагальнених показників, що стосуються основних 
напрямів витрат українських сімей: питома вага в структурі щомісячних витрат до-
могосподарств таких витрат, які можна охарактеризувати як першочергово необ-
хідні для життя – на харчування, житло, поточні медичні, освітні та інші споживчі 
товари й послуги; питома вага не першочергово необхідних витрат для забезпе-
чення життєдіяльності, але інформативних щодо економічної поведінки в нових 
трансформаційних умовах – на власну справу, інший бізнес, кредитування, обслу-
говування кредитів тощо. Використано також соціологічний індикатор питомої ваги 
витрат на заощадження в структурі щомісячних витрат сімей опитаних. 

Соціологічними індикаторами характеристик людського розвитку слугували са-
мооцінки населенням стану власного здоров’я, матеріального становища своєї сім’ї 
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та повідомлення про наявний рівень освіти. Соціологічними індикаторами обраних 
життєвих економічних стратегій були п’ять бажань-альтернатив, аналізованих 
у попередньому параграфі в іншому контексті (отримувати невелику, але гаранто-
вану заробітну плату; мати постійний заробіток, намагаючись одночасно "робити 
капітал" додатковим шляхом; ризикувати, терпіти труднощі, намагаючись заробити 
"капітал"; займатися домашніми справами, перекладаючи необхідність заробітку на 
іншого члена родини; заробляти в інший спосіб). Соціологічними індикаторами ба-
жаних варіантів розпоряджання власним капіталом було обрання найбільш прийн-
ятних для себе гіпотетичних способів користування грішми, якби вони були в знач-
ному розмірі, які можна коротко визначити прагненнями вкладати капітал у будь-
який спосіб за кордоном; використовувати більш ефективні з погляду потреб роз-
витку вітчизняної економіки способи (купувати нерухомість в Україні, інвестувати 
у вітчизняний приватний бізнес, користуватися в Україні банківськими депозитами, 
придбавати акції вітчизняних підприємств); використовувати менш ефективні 
з погляду потреб розвитку вітчизняної економіки способи (передавати дітям, три-
мати вдома) або застосовувати інші варіанти розпоряджання капіталом.  

В аспекті зв’язку споживчої економічної поведінки та заощаджень зі складовими 
людського розвитку отримані емпіричні дані свідчать про таке. Має місце визначе-
на закономірність щодо зв’язку освіти й першочергово необхідних для життя ви-
трат: що вищий рівень освіти опитаних, то менша в структурі щомісячних витрат 
їхніх сімей питома вага видатків на харчування та інші першочергово необхідні для 
життя товари й послуги. Так, якщо весь загал респондентів розділити на дві групи – 
тих, хто витрачає на необхідні для життя товари й послуги більше 40% щомісячних 
доходів, і тих, хто витрачає на це 40% і менше, то питома вага відносно ліпше за-
безпечених зростає в міру зростання освітнього рівня як стосовно витрат на харчу-
вання, так і стосовно витрат на інші першочергово необхідні товари й послуги 
(рис. 3.4.1). Щодо зв’язку освіти й не першочергово необхідних для життя витрат 
простежена зворотна відносно життєво необхідних витрат закономірність: що ви-
щий рівень освіти опитаних, то більша питома вага тих, чиї родини в структурі що-
місячних витрат мають видатки на функціонування власного бізнесу та обслугову-
вання кредитів (табл. 3.4.1). За показниками зв’язку освіти й заощаджень просте-
жена така ж закономірність – що вища освіта опитаних, то більше серед них тих, 
хто робить заощадження (рис. 3.4.2). 

Отже, освіта як складова людського розвитку є потужним чинником споживчої 
складової економічної поведінки – опитаних з більш високим рівнем освіти більше 
серед тих, хто менше витрачає на першочергово необхідне для життя, але більше 
витрачає на підприємництво й кредитування. Також опитаних з більш високими 
рівнями освіти більше серед тих, хто має витрати на заощадження. 

Стосовно здоров’я як складової людського розвитку також відмічено певний 

зв’язок зі споживчою економічною поведінкою. Так, що стосується необхідних для 

життя витрат, то дещо кращі самооцінки здоров’я простежені серед респондентів, 

які менше витрачають на необхідне. Зокрема, серед опитаних більше задоволених 

станом здоров’я, дещо більше й тих, чия питома вага витрат на харчування стано-
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вить менше 40% в загальній структурі витрат сім’ї, а серед менш задоволених зна-

чно більше тих, хто витрачає на це більше 40% доходів. Так само дещо більше 

задоволених здоров’ям відмічено серед тих, хто менше витрачає на житло та інші 

необхідні товари й послуги. Серед незадоволених більшої і меншої забезпеченості 

різниця практично не відчутна – у межах стандартного відхилення для даного опи-

тування (табл. 3.4.2). 
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Рис. 3.4.1. Зв’язок між освітою і чисельністю опитаних,  
необхідні для життя витрати яких не перевищують 40%  

у структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 

Таблиця 3.4.1 
Зв’язок між освітою і витратами на бізнес та кредитування, % 

Наявність витрат  
на власний бізнес 
разом з обслугову-

ванням кредитів 

Освіта 

Початкова 
(менше  

9 класів) 

Базова (не-
повна) сере-
дня (повних 

9 класів) 

Повна загальна 
середня (або про-
фесійно-технічна) 
(11 класів тощо) 

Базова вища 
(технікум, 

ВНЗ І–ІІ  
рівнів акре-

дитації) 

Повна вища 
(ВНЗ ІІІ–IV рівнів 
акредитації) та 

вчений  
ступінь 

Витрачали 1 9 17 21 30 

Не витрачали 96 85 78 75 68 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Рис. 3.4.2. Зв’язок між освітою і витратами на заощадження, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

Таблиця 3.4.2 
Питома вага першочергово необхідних для життя витрат  

у загальній структурі витрат домогосподарств респондентів  
різного рівня задоволення здоров’ям, % 

Рівень задоволення  
станом здоров’я 

Питома вага витрат у структурі  
щомісячних витрат домогосподарств 

40% і менше більше 40% 

на харчування 

Повністю і, скоріше, задоволені (разом) 50 46 
Зовсім і, скоріше, незадоволені (разом) 43 54 

на житло разом з іншими поточними витратами 

Повністю і, скоріше, задоволені (разом) 50 45 
Зовсім і, скоріше, незадоволені (разом) 49 47 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 

Щодо непершочергово необхідних для життя витрат, то серед опитаних, які 

краще оцінюють своє здоров’я, значно більше тих, чиї родини в структурі щомісяч-

них витрат мають витрати на функціонування власного бізнесу й користування 

кредитами, ніж серед опитаних, які гірше оцінюють своє здоров’я (табл. 3.4.3). 

Схожа закономірність відмічена й стосовно зв’язку здоров’я й заощаджень – 
серед опитаних з кращими оцінками здоров’я більше тих, хто в структурі щомісяч-
них витрат домогосподарства має витрати на заощадження (рис. 3.4.3). 
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Таблиця 3.4.3 
Зв’язок між задоволенням станом здоров’я і не необхідними для життя  

витратами в загальній структурі витрат домогосподарств, % 

Наявність витрат на власний бізнес ра-
зом з обслуговуванням кредитів 

Рівень задоволення станом здоров’я 

Повністю і, скоріше, 
задоволені (разом) 

Зовсім і, скоріше, неза-
доволені (разом) 

Витрачали 26 16 
Не витрачали 70 81 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Рис. 3.4.3. Зв’язок між задоволенням здоров’ям і витратами  
на заощадження, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 

Отже, здоров’я як складова людського розвитку, хоча й не виступає таким по-

тужним чинником споживчої економічної поведінки, як освіта, тим не менше 

пов’язане з нею – тих, хто краще оцінює стан свого здоров’я, дещо менше серед 

опитаних, які змушені більшу частку доходів домогосподарств витрачати на пер-

шочергово необхідні для життя товари й послуги, натомість відчутно більше се-

ред тих, хто бере участь у бізнесовій діяльності, кредитується тощо. Також тих, 

хто краще оцінює стан свого здоров’я, суттєво більше серед тих, хто робить ви-

трати на заощадження.  

Стосовно доходу як складової людського розвитку, його зв’язок зі споживчою 

економічною поведінкою є чітко визначеним. Щодо необхідних для життя витрат, 

загальна закономірність така – що краще матеріальне становище, то вони менші. 

Це стосується як витрат на продукти харчування (табл. 3.4.4), так і витрат на жит-

ло, поточні медичні, освітні та інші споживчі товари й послуги в загальній структурі 

щомісячних витрат домогосподарств (табл. 3.4.5).  
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Таблиця 3.4.4 
Витрати на продукти харчування в загальній структурі витрат  

сімей з різними доходами, % 

Характеристика доходів  

Питома вага 

20%  
і менше 

більше 
20%  

Будь-які покупки можу зробити в будь-який час 51 47 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки (телевізор, холоди-
льник тощо). Для таких покупок, як нова машина, дачна ділянка тощо, 
необхідно накопичувати або позичати гроші 24 71 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки.  
Для придбання дорогих речей (велика побутова техніка: телевізор, 
холодильник, комп’ютер, пральна машина тощо) необхідно накопичу-
вати або позичати гроші 11 85 
Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких поку-
пок, як гарний костюм, мобільний телефон, мала побутова техніка 
(праска, пилосос тощо), необхідно накопичувати або позичати гроші, 
брати кредит 9 87 
Вистачає на харчування. Для придбання необхідного одягу, взуття 
треба накопичувати або позичати гроші 5 93 
Змушені економити навіть на харчуванні 3 89 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

Таблиця 3.4.5 
Витрати на житло та інші необхідні для життя товари й послуги  

в загальній структурі витрат сімей з різними доходами, % 

Характеристика доходів  

Питома вага  

40%  
і менше 

більше 
40% 

Будь-які покупки можу зробити в будь-який час 86 8 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки (телевізор, 
холодильник тощо). Для таких покупок, як нова машина, дачна 
ділянка тощо, необхідно накопичувати або позичати гроші 68 27 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Для придбан-
ня дорогих речей (велика побутова техніка: телевізор, холодиль-
ник, комп’ютер, пральна машина тощо) необхідно накопичувати 
або позичати гроші 46 50 
Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких 
покупок, як гарний костюм, мобільний телефон, мала побутова 
техніка (праска, пилосос тощо), необхідно накопичувати або по-
зичати гроші, брати кредит 49 47 
Вистачає на харчування. Для придбання необхідного одягу, взут-
тя треба накопичувати або позичати гроші 46 51 
Змушені економити навіть на харчуванні 43 47 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Особливо показовою є різниця питомої ваги першочергово необхідних для жит-
тя витрат в загальній структурі щомісячних витрат родин опитаних, яких можна 
умовно віднести до "багатих" і "бідних" (рис. 3.4.4). 
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Рис. 3.4.4. Питома вага першочергово необхідних для життя  
витрат у загальній структурі щомісячних витрат сімей  

опитаних, які можна умовно віднести до "багатих" і "бідних", % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Щодо не першочергово необхідних для життя витрат, загальна закономірність 

така – що краще матеріальне становище, то більше домогосподарств належать до 
тієї групи, у якій структура щомісячних витрат містить витрати на бізнес та обслуго-
вування кредитів (табл. 3.4.6). 

Така ж закономірність і щодо зв’язку доходів і заощаджень – що більший дохід 
у кожній виділеній за матеріальним становищем групі, то більше в ній тих, хто ро-
бить заощадження (рис. 3.4.525). 

Отже, дохід як складова людського розвитку є одним із визначальних чинників 
споживчої економічної поведінки – що краще матеріальне становище людей, то 
меншу частку своїх доходів вони витрачають на першочергово необхідне для життя 
(хоча, природно, в абсолютних грошових величинах вони витрачають на це більше, 
ніж ті, у кого матеріальне становище гірше). Крім того, що краще матеріальне ста-
новище, то більше опитаних належить до тих, хто має витрати на підприємництво й 
кредитування. Так само, що краще матеріальне становище, то більше респонден-
тів серед тих, хто робить заощадження.  

Звичайно, такі закономірності цілком природні для ринкової економіки розвинених 
країн, але в цьому зв’язку варто розуміти, що їх існування в українському суспільстві 
само по собі жодною мірою не слугує ознакою того, що автоматично формуватимуть-
ся й такі умови людського розвитку, які є в цих країнах. Наприклад, російський досвід  

                                                                 
25 Наведені на рисунку градації матеріального становища опитаних відповідають варіантам відповідей-
характеристик доходів, наведених вище в таблицях. 
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Таблиця 3.4.6 
Наявність витрат на власну справу та обслуговування кредитів у загальній 

структурі витрат сімей з різними доходами, % 

Характеристика доходів 

На бізнес і кредитування 
разом 

витрачали не витрачали 

Будь-які покупки можу зробити в будь-який час 59 39 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки (телевізор, 
холодильник тощо). Для таких покупок, як нова машина, дачна 
ділянка тощо, необхідно накопичувати або позичати гроші 45 50 
Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Для придбан-
ня дорогих речей (велика побутова техніка: телевізор, холодиль-
ник, комп’ютер, пральна машина тощо) необхідно накопичувати 
або позичати гроші 23 73 
Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких 
покупок, як гарний костюм, мобільний телефон, мала побутова 
техніка (праска, пилосос тощо), необхідно накопичувати або по-
зичати гроші, брати кредит 19 78 
Вистачає на харчування. Для придбання необхідного одягу, взут-
тя треба накопичувати або позичати гроші 10 88 
Змушені економити навіть на харчуванні 3 89 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Рис. 3.4.5. Витрати на заощадження опитаних  
із різними доходами, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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першого трансформаційного десятиліття свідчить, що структура бюджетів домогос-
подарств значно відрізнялася навіть від країн центральної та східної Європи у бік 
більшої частки витрат на такі першочергово необхідні для життя речі, як харчування, 
одяг і взуття. Притому, ця більша частка витрат забезпечувала порівняно значно 
нижче споживання низки найважливіших продуктів харчування в розрахунку на душу 
населення. А з урахуванням низького рівня забезпеченості товарами та послугами 
культурно-побутового призначення російські дослідники в перші роки ХХІ ст. віднесли 
свою країну за станом сфери споживання до країн, що розвиваються [59].  

Корисність цього досвіду для України полягає, передовсім, у тому, що висвіт-
лює суспільну небезпечність життя з незбалансованою внаслідок низьких доходів 
структурою споживання – адже за цих умов не тільки звужуються сьогоденні мож-
ливості людського розвитку широких верств населення, а й розвиваються потужні 
соціально-психологічні гальма щодо вибору людьми активних життєвих економіч-
них стратегій, котрі здатні підвищити добробут у перспективі. Натомість переважа-
ють зневіра в успіху реформ, очікування соціальної допомоги, загалом патерналі-
стські щодо ролі держави уподобання. 

Так, російське дослідження 2002 р. показало зростання частки бідних сімей, які 
майже всі доходи витрачали на харчування, і притаманність цій групі домогоспо-
дарств настроїв "пасивних отримувачів-споживачів". Майже 90% з них зазначали, 
що потребують моральної чи матеріальної допомоги (зокрема матеріальної – 2/3), 
але тим часом отримати допомогу стосовно пошуку роботи бажали лише 20% сі-
мей. Соціальний портрет таких сімей характеризувався вищою за середню по краї-
ні часткою осіб старшого віку, у тому числі одиноких подружжів (які не мають дітей 
або втратили з ними зв’язок); проживанням переважно в селах і невеликих містах; 
наявністю серед них близько половини сімей з одним джерелом сімейних доходів – 
заробітною платою або пенсією; доходом на одну особу приблизно на третину ме-
нше середнього. У цих сім’ях панувала думка, що у власній країні немає реальних 
умов для виходу з бідності, найчастіше, порівняно з сусідніми споживчими групами, 
спостерігалися занепадницькі й патерналістські настрої, максимальною була част-
ка опитаних, яких задовольняв стабільно гарантований, але низький заробіток, або 
які дотримувалися думки, що держава повинна забезпечувати їх соціальну та фі-
нансову підтримку. Особливо важливо, що й для економічно активного населення 
бідних домогосподарств був характерний вибір пасивних економічних стратегій 
життя – 60% представників цих родин найбільш активного віку (30–45 років) задо-
вольняла робота з невеликою, але гарантованою заробітною платою [60]. Отже, 
бідність часто сполучена з соціальним песимізмом, це спричиняє пасивну економі-
чну поведінку економічно активного населення бідних родин, яке сподівається на 
державну підтримку замість намагання поліпшити добробут через застосування 
активних життєвих економічних стратегій. 

В аспекті зв’язку в українському суспільстві життєвих економічних стратегій та 
споживчої економічної поведінки і заощаджень отримані емпіричні дані свідчать 
про таке. Стосовно першочергово необхідних для життя витрат, то менше витра-
чають ті, хто обирає більш активні стратегії. Зокрема, серед відносно краще забез-
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печених (тих, хто витрачав на харчування 40% і менше щомісячних витрат родини) 
більше опитаних, які обирають додаткові до постійного заробітку можливості збага-
чення та важкі, ризиковані шляхи заробляння капіталу, натомість серед відносно 
гірше забезпечених (тих, хто витрачав на харчування більше 40% щомісячних ви-
трат) більше тих, хто обирає невеликі гарантовані заробітки, життя на заробітки 
іншого члена подружжя та інші стратегії (рис. 3.4.6). 
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Рис. 3.4.6. Зв’язок обраних життєвих економічних стратегій  
і витрат на харчування в структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Така сама закономірність превалювання серед відносно краще забезпечених тих 

опитаних, які обирають більш активні стратегії, відмічена й стосовно витрат на житло 
разом з іншими споживчими, медичними, освітніми товарами й послугами (рис. 3.4.7). 
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Рис. 3.4.7. Зв’язок обраних життєвих економічних стратегій  
і витрат на житло разом з іншими поточними витратами, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Стосовно непершочергово необхідних для життя витрат – на власну справу, бі-
знес разом з погашенням кредитів, виплатою відсотків по них тощо, – то тих, хто 
має ці витрати, значно більше серед опитаних, які обирають більш активні страте-
гії, ніж серед тих, хто обирає менш клопітні способи отримання доходу (рис. 3.4.8). 
І навпаки, серед останніх частка тих, хто не витрачається на власну справу разом з 
обслуговуванням кредитів, більше, ніж серед тих, хто намагається активно діяти 
заради збагачення. 
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Рис. 3.4.8. Зв’язок обраних життєвих економічних стратегій  

і витрат на власну справу разом з обслуговуванням кредитів, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Така сама закономірність простежена й стосовно витрат на заощадження 

(рис. 3.4.9). Що більш активну щодо збагачення життєву позицію займають респон-
денти, то більше серед них тих, хто заощаджує, і навпаки – найменше можливос-
тей для заощаджень у тих, чия життєва економічна стратегія обмежена прагненням 
мати невелику, але гарантовану заробітну плату. Отже, споживча економічна по-
ведінка та життєві економічні стратегії широких верств українського населення вза-
ємопов’язані – що активніші стратегії, то менше люди витрачають на першочергово 
необхідне для життя, то більше вони представлені серед суб’єктів, які роблять ви-
трати на підприємництво та обслуговування кредитів. Так само більше їх і серед 
тих, хто робить заощадження. 

Переходячи до аспекту зв’язку ймовірних варіантів розпоряджання значним ка-
піталом зі споживчою економічною поведінкою та заощадженнями, стосовно 
останніх варто попередньо навести кілька міркувань, що допомагатимуть зрозуміти 
загальну ситуацію, яка склалася щодо заощаджень населення у трансформаційних 
пострадянських суспільствах. Як відомо, залучення заощаджень громадян в еко-
номіку країни є потужним важелем економічного зростання, особливо актуальним 
у трансформаційні часи, коли можливості державного інвестування у виробництво 
та модернізацію зазвичай обмежені. Тому значна кількість досліджень, передовсім 
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російських авторів, зумовлених практичною затребуваністю цієї тематики з боку 
держави, присвячена проблемі пошуку ефективних шляхів перетворення заоща-
джень громадян на інвестиції [61–63]. У цьому зв’язку класифіковано мотиви фор-
мування заощаджень населення Росії та визначено, що більша частина домогос-
подарств (47%) заощаджує для придбання коштовних товарів та послуг; менше 
(31%) заощаджують з мотиву "комфортності" – щоб почувати себе впевненіше, 
відчувати можливість задовольняти свої потреби в будь-якій час; ще менше 
(18,8%) заощаджують з мотиву створення страхового запасу для непередбачених 
витрат (так звані заощадження "на чорний день"); 13% домогосподарств формують 
заощадження з амортизаційного мотиву (для заміни застарілих або пошкоджених 
товарів довгострокового користування). І лише 9% домогосподарств заощаджують 
з метою отримання прибутку шляхом вкладання у власну справу. Це свідчить, що 
за сучасних умов інвестиційно-орієнтований мотив заощадження має для населен-
ня найменше значення серед усіх інших, що сформованість у російському соціумі 
класу підприємців – власників приватного бізнесу – явно недостатня, і через оче-
видну невідповідність такого стану справ інтересам держави необхідно розробляти 
спеціальний комплекс заходів для сприяння перетворенню заощаджень громадян 
в інвестування економічного зростання [64].  
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Рис. 3.4.9. Зв’язок обраних життєвих економічних стратегій  
і витрат на заощадження, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
У цьому зв’язку важливим фактором стимулювання заощаджувально-інвести-

ційної активності, загалом формування традиції заощаджувально-інвестиційної 
поведінки є довіра населення до держави та інститутів фінансового ринку. Важли-
вим чинником виступають і умови інвестування, що складаються у фінансово-
банківській системі. Також типи й характер заощаджувальної поведінки населення 
визначаються не лише станом інвестиційного середовища, а й індивідуальними 
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інвестиційними можливостями та мірою раціональності при виборі форм заоща-
джень і намірів щодо їх використання. Весь цей комплекс чинників впливає на 
установки, наміри та рішення населення щодо співвідношення поточного спожи-
вання та накопичення; уподобання різних соціальних груп щодо використання зао-
щаджень на території країни або за її межами на основі оцінки переваг і недоліків 
доступних моделей заощаджувальної фінансової поведінки. Проте теоретичне 
розуміння умов, мотивів, стимулів ефективної з погляду держави заощаджувальної 
поведінки не в змозі розв’язати існуючу в російських реаліях проблему суперечнос-
ті цілей фінансової політики держави, яка зацікавлена у збільшенні приватних інве-
стицій, та практичної заощаджувальної поведінки населення, яка переважно орієн-
тована на неорганізовані форми заощаджень. Цією суперечністю зумовлене те, що 
інвестиційні можливості населення залишаються нереалізованими. Головна причи-
на – недосконалість інституційного середовища, про стан якого в населення як 
суб’єкта приватного інвестування склалася стабільна негативна думка [58; 65].  

Отримані в Україні емпіричні дані щодо зв’язку споживчої економічної поведінки 
та заощаджень з імовірними варіантами розпоряджання значним капіталом, свідчать 
про таке. Вибір економічно більш ефективних варіантів більше притаманний тим, хто 
менше витрачає на першочергово необхідне для життя. Зокрема, серед тих, хто ви-
трачає на харчування 40% і менше щомісячних витрат, значно більше опитаних, які 
обирають економічно більш ефективні варіанти капіталовкладень в Україні (придбан-
ня нерухомості, інвестиції в приватний бізнес, депозитні вклади, придбання акцій) 
порівняно з тими, кому подобаються менш ефективні варіанти : передача дітям, збе-
реження вдома. І навпаки, серед тих, хто витрачає на харчування більше 40% дохо-
дів, більше тих, хто обирає менш ефективні варіанти. Найбільше серед відносно 
краще забезпечених тих, кому до вподоби вкладання капіталу за кордоном, най-
менше – тих, хто взагалі не може визначитися з відповіддю. Серед відносно гірше 
забезпечених відмічена зворотна закономірність (табл. 3.4.7).  

Таблиця 3.4.7 
Зв’язок між імовірними варіантами розпоряджання капіталом та витратами 

на харчування в структурі щомісячних витрат, % 

Варіант розпоряджання капіталом 

Частка витрат на харчування 
в структурі щомісячних 

витрат 

40%  
і менше 

більше 40% 

Вкладання за кордоном  58 41 
В Україні, економічно більш ефективні (придбання нерухомості, 
інвестиції в приватний бізнес, депозитні вклади, придбання 
акцій), середнє значення 50 47 
В Україні, економічно менш ефективні (передача дітям, збере-
ження вдома), середнє значення 35 54 
Інші варіанти 43 55 
Важко відповісти 36 55 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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Серед тих, хто витрачав 40% і менше щомісячних витрат на житло разом з ін-
шими споживчими, медичними, освітніми товарами і послугами, так само, як і сто-
совно витрат на харчування, більше респондентів, які обирають економічно більш 
ефективні варіанти капіталовкладень в Україні, і менше тих, кому подобаються 
менш ефективні. Так само й найменше серед відносно краще забезпечених тих, 
хто не може визначитись з відповіддю (табл. 3.4.8).  

Таблиця 3.4.8 
Зв’язок між імовірними варіантами розпоряджання капіталом та витратами 

на житло разом з іншими споживчими, медичними, освітніми товарами 
і послугами в структурі щомісячних витрат, % 

Варіант розпоряджання капіталом 

Частка витрат на житло разом  
з іншими необхідними для життя 
товарами і послугами в структурі 

щомісячних витрат 

40% і менше більше 40% 

Вкладання за кордоном  52 45 
В Україні, економічно більш ефективні (придбання неру-
хомості, інвестиції в приватний бізнес, депозитні вклади, 
придбання акцій), середнє значення 54 42 
В Україні, економічно менш ефективні (передача дітям, 
збереження вдома), середнє значення 49 50 
Інші варіанти 54 44 
Важко відповісти 30 58 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Стосовно не першочергово необхідних для життя витрат (на власну справу, біз-

нес разом з погашенням кредитів, виплатою відсотків по них), то майже вдвічі більше 
опитаних, які роблять такі витрати, виявилося серед тих, хто обирає економічно 
більш ефективні варіанти капіталовкладень в Україні порівняно з тими, хто обирає 
менш ефективні. А серед тих, хто обирає закордонні капіталовкладення, в 11 разів 
більше тих, хто витрачається на бізнес і користувався кредитами, ніж серед тих, кому 
важко обрати той чи той спосіб розпоряджання капіталом (рис. 3.4.10). 

Стосовно витрат на заощадження, виявилася така ж закономірність як і стосов-
но інших не першочергово необхідних для життя витрат (рис. 3.4.11). 

Майже в 1,5 раза більше опитаних, які робили заощадження, серед тих, хто 
обирає економічно більш ефективні варіанти капіталовкладень в Україні, порівняно 
з тими, хто обирає менш ефективні. А серед тих, хто обирає закордонні капіталов-
кладення, більш ніж удвічі більше тих, хто витрачається на бізнес і кредитування, 
ніж серед тих, хто не може визначитися щодо бажаного способу розпоряджання 
капіталом. Серед тих, хто не заощаджує, уподобання щодо розпоряджання капіта-
лом розподілені прямо протилежно. 

Отже, споживча економічна поведінка зумовлюється не лише об’єктивними по-
казниками величини доходів, вона ще й тісно пов’язана з ментальною системою 
соціально-культурних цінностей-уподобань. Так, більш забезпечені люди, у яких  
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Рис. 3.4.10. Зв’язок між імовірними варіантами розпоряджання капіталом  
та не необхідними для життя витратами на власну справу разом  
з обслуговуванням кредитів у структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р." 
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Рис. 3.4.11. Зв’язок між імовірними варіантами розпоряджання капіталом  
та витратами на заощадження в структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 
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частка витрат бюджету на першочергово необхідне для життя менша, ніж у менш 

забезпечених, які мають витрати на бізнес і кредитування, роблять заощадження 

відрізняються від менш забезпечених і менш економічно активних ще й напря-

мами власного вибору щодо віртуального розпоряджання "великими грішми": 

їм значно більше притаманні ефективніші варіанти використання капіталу. 

Отримані в контексті дослідження соціокультурних детермінант економічної по-

ведінки дані про особливості її споживчої складової та заощаджень населення 

України дозволяють окреслити кілька тенденцій: 

1. Між компонентами структури споживання та основними складовими люд-

ського розвитку – освітою, здоров’ям і доходами – існує певний зв’язок. Так, спо-

живання значно детерміноване освітою: тих, у кого освітній рівень вищий, більше 

серед тих, хто меншу частку свого доходу витрачає на першочергово необхідне 

для життя, має витрати на підприємництво й обслуговування кредитів, робить 

заощадження. Значно менше, порівняно з освітою, споживання детерміноване 

здоров’ям, але певний зв’язок спостерігається і в цьому розрізі: тих, хто краще 

оцінює стан свого здоров’я, дещо менше серед осіб, які більшу частку доходу 

витрачають на першочергово необхідне для життя, та суттєво більше серед тих, 

хто має витрати на бізнес, кредитування, заощадження. Визначним чинником 

споживання є дохід: що краще матеріальне становище, то менша частка доходу 

витрачається на першочергово необхідне, то більше представництво відповідних 

суб’єктів серед тих, хто має витрати на підприємництво, кредитування, заоща-

дження. Отже, структура споживання й заощадження відображає наявність сто-

совно широких верств українського населення тієї закономірності, що кращі спо-

живчі й заощаджувальні можливості доступні тим, чиї соціально-культурні ціннос-

ті спрямовані на пріоритетність в індивідуальній системі цінностей загальноприй-

нятих у розвинених суспільствах цінностей людського розвитку – освіти, здо-

ров’я, доходу. Притому необхідно враховувати, що дохід являє собою не стільки 

детермінанту споживчої складової економічної поведінки, скільки результат її 

виробничої складової, котрий утворюється значною мірою якраз внаслідок реалі-

зації потенціалу освіти й здоров’я. У практичній площині це доводить, що політи-

ка держави щодо підвищення доходів населення має передовсім концентрувати-

ся на проблемі створення сприятливих умов для підвищення освітнього потенці-

алу (удосконалення інституційної системи освіти молодого покоління і збагачен-

ня арсеналу знань, умінь, навичок старших поколінь: "освіта протягом життя") та 

збереження/зміцнення потенціалу здоров’я (включаючи передовсім упроваджен-

ня міжсекторальної багаторівневої системи формування здорового способу жит-

тя в усі сфери життєдіяльності [66–68]).  

2. Між компонентами структури споживання та життєвими економічними 

стратегіями існує значний взаємозв’язок – що більш активні стратегії обирають 

люди, то більше вони представлені серед тих, хто меншу частку доходу витра-

чає на першочергово необхідне для життя, і серед тих, хто робить витрати на 
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підприємництво, кредитування, заощадження. Отже, структура споживання й 

заощадження відображає наявність стосовно широких верств українського на-

селення тієї закономірності, що більш активні стратегії виробничої (трудової) 

складової економічної поведінки зумовлюють більші можливості її споживчої 

складової та заощаджень. У практичній площині це вказує на те,  що політика 

держави щодо поліпшення індивідуального добробуту й соціально-еконо-

мічного зростання суспільства в цілому має стимулювати споживання передов-

сім через сприяння вибору населенням найбільш активних стратегій виробни-

чої економічної поведінки (підвищення оплати праці кваліфікованого персоналу 

за основним місцем роботи, сприяння розширенню можливостей додаткової 

зайнятості з гідною оплатою, самозайнятості, підприємництва, користування 

фінансовими інструментами тощо, які ведуть до активізації економічної пове-

дінки населення країни). 

3. Між компонентами структури споживання та панівними уподобаннями на-

селення щодо витрачання значних за індивідуальними мірками фінансових 

ресурсів існує зв’язок: ті, хто меншу частку доходу витрачають на першочерго-

во необхідне для життя, роблять витрати на бізнес і кредитування, заощаджу-

ють гроші, значно більше представлені серед тих, кому до вподоби більш ефе-

ктивні варіанти розпоряджання капіталом (придбання нерухомості, інвестиції в 

приватний бізнес, депозитні вклади, придбання акцій тощо), ніж ті, хто більше 

витрачає на першочергово необхідне, не займається бізнесом, не бере креди-

ти, не заощаджує – ці люди більше обирають економічно менш ефективні варі-

анти (передача дітям, збереження вдома тощо). Отже, структура споживання й 

заощадження відображає переважання різних пріоритетів у системі соціокуль-

турних цінностей різних за споживчою та заощаджувальною економічною пове-

дінкою груп українського населення. Це означає, що й мотивація ймовірної 

економічної поведінки відрізнятиметься в різних за економічною активністю 

соціальних групах навіть за умов вирівнювання їхнього матеріального стано-

вища за рахунок суттєвого поліпшення добробуту менш економічно активних 

груп. Цю різницю панівних уявлень різних груп українського населення щодо 

розпоряджання грішми в умовах значного матеріального добробуту і, відповід-

но, різницю мотивів імовірної споживчої та заощаджувальної економічної пове-

дінки доцільно враховувати вже на нинішньому етапі розвитку країни для фор-

мування державної соціально-економічної політики в такий спосіб, щоб забез-

печити кожній групі сприятливі умови для користування найбільш прийнятними 

для неї інвестиційними інструментами, які б працювали на загальносуспільну 

мету соціально-економічного зростання. Очевидно, що таке розмаїття інвести-

ційних можливостей, адекватних різним пріоритетам соціокультурних цінностей 

різних за економічною поведінкою соціальних груп, слугуватиме зміцненню 

суспільного консенсусу і збільшенню підтримки соціально-економічного курсу 

держави більшістю населення країни. 
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3.5. Посилення освітньо-професійного потенціалу 

Загальновідомо, що один з головних факторів соціально-економічного зростан-
ня в постіндустріальних суспільствах – людський капітал, якість якого значною мі-

рою визначається адекватністю освітньо-професійного рівня працездатного насе-
лення вимогам конкурентоспроможності, а ефективність використання – можливос-

тями реалізації людського потенціалу на ринку праці. Освіта в цьому контексті ро-

зуміється значно ширше, ніж формальна система освіти молодого покоління в ме-
жах початкової, середньої та вищої школи, а включає в себе таке явище, як процес 

безперервного навчання дорослих людей протягом усього життя. Саме тому гаран-
тування якісної освіти впродовж життя визначено Планом розвитку України, розро-

бленим у розвиток Декларації тисячоліття ООН, однією з цілей розвитку тисячоліт-

тя (ЦРТ), які мають бути досягнуті до 2015 р. [69].  
Досягнення означеної цілі залежить не лише від наявності в державі відповідної 

політичної волі та спрямування на цю діяльність достатніх організаційно-

інституційних, матеріально-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів. Пе-
редовсім визначальну роль відіграватиме соціально-психологічний аспект: готов-

ність за нинішніх соціально-економічних умов широких верств населення до безпе-
рервного навчання, вузькопрофесійної та ширшої (з набуття широкого кола сучас-

них компетенцій) підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації тощо, зага-

лом набуття нових знань, умінь і навичок в організованих формах або самостійно. 
Важливість саме цього аспекту як визначального для успішної реалізації діяльності 

з навчання протягом життя пояснюється просто. Якщо в колективній свідомості 
широких верств українського суспільства немає розуміння характерного для розви-

нених постіндустріальних суспільств явища, коли доброякісна освіта й самоосвіта, 

професійна підготовка й перепідготовка протягом життя дають вищу порівняно з 
іншими працівниками кваліфікацію, і це винагороджується кращою оплатою праці, 

а добре здоров’я й довголіття дозволяють більше заробити протягом працездатно-

го віку, і це дає більше можливостей споживати, заощаджувати тощо, то в суспіль-
стві масштабно не формуватимуться дієві мотиви й стимули до цілеспрямованих 

дій конкретних індивідів з покращання наявного рівня освіти, професійних, культур-
них, соціальних компетенцій, збереження й зміцнення здоров’я. Тоді пропозиції 

будь-яких заходів держави з організації системи навчання протягом життя не знай-

дуть достатньої зацікавленості серед населення. Причини відсутності широкого 
попиту на навчання протягом життя можуть бути різноманітні, але більшість із них 

спричинятимуться вадами державної соціально-економічної політики не конкретно 
стосовно впровадження відповідної системи навчання, а стосовно формування 

дієвих стимулів до користування нею: наприклад, недосконалістю регулювання 

ринку праці, якщо бракує попиту на високопрофесійну робочу силу з гідною опла-
тою праці в легальному секторі економіки; недостатньою захищеністю зароблених 

грошей та майна від економічних потрясінь або незаконних посягань; обмеженістю 
пропозицій ринку споживчих товарів і послуг щодо доброякісного задоволення по-
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питу численного платоспроможного населення; недостатнім розвитком інструмен-

тів збереження і примноження заробленого тощо. 
За іншого перебігу подій, якщо в суспільстві є усвідомлення внутрішнього 

зв’язку трьох складових людського розвитку, коли кращі освіта й здоров’я ведуть до 
ліпшого добробуту, і є розуміння того, що наявний індивідуальний освітньо-
професійний і соціально-культурний рівень не повною мірою відповідають сучас-
ним вимогам конкурентоспроможності на ринку праці та умовам життя, що швидко 
змінюються, суспільний попит на навчання протягом життя зростає і воно стає на-
гальною потребою для широких верств населення. Якщо ж такий попит є, а суспі-
льство не в змозі його задовольнити (наприклад через недостатню сформованість 
системи навчання, її низьку якість, обмеженість доступу, нестачу ресурсів тощо), 
тоді причини цієї суперечності слід шукати у відсутності цілеспрямованої державної 
політики саме щодо забезпечення навчання протягом життя.  

Викладені вище міркування зумовили спрямування матеріалів цього параграфа 
на з’ясуванню того, чи усвідомлюється широкими верствами українського населен-
ня зв’язок освітнього потенціалу з доходами такою мірою, щоб спонукати людей до 
навчання протягом життя; які кількісні характеристики цього явища; чи впливає 
навчання протягом життя на виробничу і споживчу економічну поведінку та заоща-
дження; чи усвідомлюється зв’язок потенціалу здоров’я з доходами так, щоб спону-
кати людей, якщо ще не діяти, то хоча б формувати наміри щодо його збереження 
й зміцнення; чи впливає усвідомлення необхідності діяти заради поліпшення влас-
ного здоров’я на споживчу економічну поведінку та заощадження; як оцінює насе-
лення нинішню діяльність держави щодо надання послуг інституційних систем осві-
ти й охорони здоров’я в Україні. 

Для аналізу процесу залучення населення до навчання протягом життя викорис-
тано соціологічні показники користування протягом останніх трьох років перед опиту-
ванням якимись організованими формами навчання (курсами, семінарами, тренінга-
ми тощо) та самостійного здобуття нових знань, умінь і навичок протягом останніх 
п’яти років26. Для аналізу мотивації дій населення з навчання протягом життя заради 
поліпшення добробуту порівнювалися показники залучення людей до цього процесу 
та їхні характеристики щодо виробничої (зайнятість) і споживчої (частки необхідних 
та не необхідних для життя витрат) економічної поведінки, а також витрат на заоща-
дження. Для аналізу мотивації населення до збереження й зміцнення здоров’я зара-
ди поліпшення добробуту порівнювалися показники намірів людей щодо дій з покра-
щення стану свого здоров’я у найближчі 10 років та їхні характеристики щодо вироб-
ничої і споживчої економічної поведінки та заощаджень. 

Масштаби проблеми навчання протягом життя в Україні демонструє охоплення 
населення цим процесом в організованих і самостійних формах. Щодо організова-
них форм навчання, соціологічне вимірювання 2006 р. показало, що протягом 
останніх трьох років перед опитуванням ними не користувалися 68% респондентів 
(табл. 3.5.1). Серед решти (32%) було 17% опитаних, які набували нові знання 

                                                                 
26 Респонденти могли відмовитися від відповідей, але ця частка опитаних була, як правило, настільки 
незначущою/неінформативною, що не наведена в представлених таблицях і діаграмах. 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

178 

й навички більш ніж в одній сфері діяльності або користувалися більш ніж однією 
формою навчання, тому величина загального охоплення сягала 49%27. 

Таблиця 3.5.1 
Чисельність населення, охопленого організованими формами навчання  
(курсами, семінарами, тренінгами) протягом найближчих трьох років, % 

Зміст і форма навчання 
Чисельність 

опитаних 

Курси для користувачів комп’ютера 10 
Семінари-тренінги, спрямовані на підвищення професійної підготовки 10 
Галузеві курси підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) 8 
Курси водіїв 7 
Курси іноземних мов 4 
Семінари-тренінги, зорієнтовані на самовдосконалення особистості 4 
Бухгалтерські курси 3 
Інші форми навчання 2 
Навчання іншого змісту 1 
Разом охоплено навчанням різних форм і змісту, 
у тому числі навчалися: 49 
– один раз 32 
– більше одного разу 17 
Не навчалися 68 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Найбільш активно підвищували власний освітньо-професійний рівень протягом 

останніх трьох років керівники підприємств, установ та їх підрозділів, а також спеці-
алісти з природничих наук, технічного й гуманітарного профілю. Це відбувалося, 
насамперед, через систему галузевих курсів підвищення кваліфікації (у тих галузях, 
де вона не зазнала руйнації в процесі реформування) та курси для користувачів 
комп’ютера. Підприємці, головним чином, підвищували власну кваліфікацію на 
семінарах-тренінгах, спрямованих на підвищення професійної підготовки. Робітни-
ки сільського господарства, кваліфіковані та некваліфіковані працівники промисло-
вості майже не підвищували протягом останніх трьох років свою освітньо-
професійну кваліфікацію.  

Щодо самостійного навчання, вимірювання охоплення ним населення показа-
ло, що протягом останніх п’яти років перед опитуванням до нього не вдавалося 
62% респондентів (табл. 3.5.2).  

Серед решти (38%) було 17% опитаних, які набували нові знання й навички 
більш ніж в одній сфері діяльності або практикували більш ніж один варіант самос-
тійного навчання, тому величина загального охоплення сягала 55%28. 

                                                                 
27 Сума відповідей перебільшує 100%, тому що одні й ті ж респонденти могли користуватися навчанням 
різних форм і змісту. 
28 Сума відповідей перевищує 100%, тому що одні й ті ж респонденти могли користуватися навчанням 
різних форм і змісту. 
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Таблиця 3.5.2 
Чисельність населення, охопленого самостійним навчанням  

протягом найближчих п’яти років, % 

Набуття нових знань і навичок 
Чисельність  

опитаних 

Користування комп’ютером 15 
Самовдосконалення у сфері професійних інтересів 12 
Самовдосконалення особистості 11 
Уміння керувати автотранспортом 7 
Знання іноземної мови (мов) 5 
Бухгалтерський облік 3 
Інші навички 1 
Інші варіанти самостійного навчання 1 
Разом охоплено навчанням різних сфер і варіантів,  
у тому числі навчалися: 

55 

– один раз 38 
– більше одного разу 17 
Не навчалися 62 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Отже, можна констатувати, що 62–68% населення не докладали зусиль щодо 

збільшення власного освітнього потенціалу, принаймні протягом останніх 3–5 років 
перед опитуванням. Натомість інша його частина (32–38%) брала участь у навчанні 
протягом життя, і з них близько 17% не обмежувалися навчанням у якійсь одній 
сфері. Можна припустити, що саме ця цифра дає приблизне уявлення про чисель-
ність тієї частини населення, яка намагається посилити власний потенціал людсь-
кого розвитку за освітньою складовою. 

Щоб зрозуміти значущість навчання протягом життя стосовно виробничої еко-
номічної поведінки, простежено зв’язок набуття нових знань і навичок із зайнятістю. 
Визначено, що серед працюючих значно більше, ніж серед непрацюючих, тих, хто 
навчався останніми роками самостійно та організовано, і навпаки – значно менше 
тих, хто не навчався взагалі (рис. 3.5.129). 

Інакше кажучи, та частка населення (32–38%), яка бере участь у процесі на-
вчання протягом життя, значно більше представлена серед зайнятих, ніж серед 
незайнятих, тобто для неї більш характерна виробнича економічна поведінка. 

Очевидно, що визначений зв’язок зайнятості з професійним удосконаленням 
має спонукати роботодавців до створення таких умов для підвищення кваліфікації 
за місцем роботи, а державу – за місцем звернення з проблеми працевлаштування 
(у системі Державної служби зайнятості), які забезпечили б повне і якісне охоплен-
ня всіх, хто цього потребує.  

Стосовно перепідготовки за місцем роботи, за даними обстежень населення з пи-
тань базової захищеності 2004 р., менше половини зайнятих (47,5%) переконані, що 

                                                                 
29 Сума відповідей тих, хто навчався й не навчався серед працюючих і непрацюючих перевищує 100%, 
тому що одні й ті ж респонденти могли користуватися навчанням різних форм і змісту. 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

180 

зможуть її отримати саме тут. За сферами економічної діяльності найбільша частка 
впевнених у цьому серед працівників електроенергетики (61,1%), чорної металургії 
(58,2%), державних службовців (58,2%), працівників освіти (56,9%), паливної промис-
ловості (54,2%). Найменша частка впевнених у можливості пройти перепідготовку на 
роботі серед працівників сфери побутових послуг (29,0%) та працівників сільськогос-
подарських підприємств (30,4%). Рівень упевненості в можливості отримання пере-
підготовки на роботі зі збільшенням віку респондентів знижується з 58,1 у віковій групі 
25–30 років до 35,1% у віці 50–59 років [70, c. 314–315]. 
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Рис. 3.5.1. Зв’язок між зайнятістю й реалізацією принципу  
"навчання протягом життя", % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Важлива і якість професійного удосконалення. Данні обстежень з питань базо-

вої захищеності населення свідчать про значну частку тих, хто не впевнений, що 
в подальшій роботі впродовж наступних п’яти років їм знадобляться набуті профе-
сійні знання, навички, компетенції, а також тих, хто не визначився щодо цього пи-
тання. Найбільше таких серед працівників сільського господарства (33,1% – не 
впевнені, 2,7% – дуже не впевнені, 31,6% – важко відповісти) та працівників проми-
словості (29,8, 3,0 і 25,6% відповідно) [70, c. 181–182]. Зрозуміло, що це не сприяє 
зростанню мотивації працівників до підвищення освітньо-професійного рівня та 
загострює проблему узгодження зайнятості та професійної кваліфікації. А загалом 
невідповідність зайнятості та кваліфікації спричиняє "розмивання" професійного 
поля, професійної культури, руйнацію освітньо-професійної структури суспільства 
як основи соціальної структури. Адже незадоволення роботою серед працюючих не 
за фахом значно більше, ніж у працюючих за фахом, і це, у свою чергу, зумовлює 
зниження задоволення людини своїм становищем у суспільстві [71, c. 47–55]. 
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Стосовно професійного вдосконалення, підготовки, перепідготовки тощо в сис-
темі Державної служби зайнятості, то слід відзначити, що за нинішніх умов певного 
зростання готовності населення знайти кращу роботу, працювати на умовах додат-
кової зайнятості, займатися підприємництвом, значно актуалізується роль цієї ін-
ституційної структури, виходячи далеко за межі виплат допомоги по безробіттю та 
працевлаштування на будь-яку роботу. Сьогодні серед найбільш актуальних за-
вдань цієї служби – сприяння працевлаштуванню, що задовольняє вимоги обох 
сторін (працівника й роботодавця) та об’єктивно відповідає потребам третьої сто-
рони – держави; сприяння доброякісній професійній підготовці та перепідготовці 
з прийнятних для конкретних працівників і затребуваних роботодавцями професій; 
поширення серед населення основ економічної просвіти; сприяння поширенню 
нестандартних форм зайнятості: тимчасової, неповної, громадських робіт; ство-
рення в перспективі умов для збалансування пропозиції робочої сили та попиту на 
неї на вітчизняному ринку праці.  

З погляду офіційної статистики, Державна служба зайнятості за останні роки 
досягла важливих зрушень: на сучасному етапі соціально-економічних трансфор-
мацій вона концентрує свою діяльність на наданні профорієнтаційних послуг, спри-
янні самозайнятості та підприємництву, працевлаштуванні неконкурентоспромож-
них категорій населення на заброньовані робочі місця, організації професійного 
навчання та громадських робіт. У 2006 р. послугами цієї інституції загалом по Украї-
ні скористалися 2,7 млн не зайнятих трудовою діяльністю громадян (на 6,5% менше, 
ніж у 2005 р.). З тих, хто звертався по допомогу в пошуках роботи, майже кожен дру-
гий (47,3%) за попереднім соціально-економічним статусом раніше займав місце 
робітника, кожен четвертий (25,1%) обіймав посаду службовця, решту становили 
некваліфіковані працівники та особи без професії. За сприяння Державної служби 
зайнятості за 2006 р. було працевлаштовано понад 1,1 млн осіб, або більше трети-
ни (39,7%) незайнятого населення, що перебувало на обліку цієї установи 
(у 2005 р. – 1,0 млн та 36,4% відповідно). Кількість незайнятих громадян, які були 
зняті з обліку без вирішення питання працевлаштування, у 2006 р. порівняно 
з 2005 р. скоротилася на 82,7 тис. осіб, або на 9,2%, та становила 813,7 тис. осіб. 
За допомоги Державної служби зайнятості в навчальних закладах усіх типів упро-
довж 2006 р. проходили професійне навчання 203,4 тис. безробітних, що на 5,2% 
більше, ніж у 2005 р., з них завершили навчання за цей час 161,7 тис. осіб. Із  
загальної кількості безробітних, які завершили навчання, кожен другий (60,3%) 
навчався з метою підвищення своєї кваліфікації, кожен четвертий (27,3%) пройшов 
перепідготовку на іншу професію, а решта (12,4%) – вперше отримали професійну 
освіту [40, c. 43–57]. 

Проте, окрім офіційної державної статистики, важливим є й погляд самого на-
селення на результати діяльності державних центрів зайнятості. З одного боку, 
оцінка населенням шансів знайти оплачувану роботу за допомоги районних центрів 
зайнятості останніми роками підвищилася (табл. 3.5.3). З іншого – люди й досі на-
дають перевагу працевлаштуванню через особисті зв’язки: разом високі та деякі 
шанси знайти роботу цим шляхом відзначили в 2001 і 2005 рр. 80 і 86% респондентів 
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відповідно. Значно нижче оцінені шанси знайти роботу за допомоги інформації з 
друкованих/електронних ЗМІ – 48 і 65% відповідно. Особистим зв’язкам та ЗМІ 
явно програють "змагання за клієнта" спеціалізовані державні та приватні організа-
ції з працевлаштування: відповідні показники державних центрів зайнятості – 35 і 
53%, практично так само й комерційних агенцій – 36 і 53%. 

Таблиця 3.5.3 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Наскільки високі, на Вашу 

думку, шанси знайти оплачувану роботу за допомогою…?"*, % 

…таких джерел: 
Високі  Деякі 

Практично  
ніяких 

2001 2005 2001 2005 2001 2005 

Районних центрів зайнятості  2 9 33 44 42 33 
Комерційних кадрових агенцій 4 8 32 45 28 24 
Молодіжних центрів зайнятості 2 7 25 36 31 28 
Об’яв у ЗМІ, інтернеті 7 16 41 49 22 18 
Особистих зв’язків, контактів 43 50 37 36 6 4 
* Не наведено варіанти відповідей "не знаю" та "важко відповісти". 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: червень 2001 р.; грудень 2005 р. 

 
Найгірше оцінені молодіжні центри зайнятості (27 і 43%), що є показовим – 

адже проблема "першого робочого місця" молоді досі нерозв’язана належною мі-
рою, хоча є однією з найбільш суспільно значимих із загального переліку проблем 
вітчизняного ринку праці.  

Меншою мірою сподіваються знайти роботу за допомогою районних центрів зайня-
тості респонденти з вищою освітою, порівняно з тими, хто має базову середню, а також 
жителі невеликих міст України. Респонденти з низьким матеріальним становищем і 
базовою середньою освітою значно менше за інших інформовані про роботу районних 
центрів зайнятості. Молоді люди віком 18–28 років частіше орієнтуються на пошуки 
роботи за допомоги друкованих/електронних ЗМІ. Знайти роботу через інтернет часті-
ше сподіваються люди з порівняно кращим матеріальним становищем, жителі великих 
міст та обласних центрів, респонденти з вищою освітою. Частіше вказують, що є високі 
шанси знайти роботу за допомогою особистих зв’язків та контактів, молоді люди у віці 
18–28 років, респонденти з середнім та вищим за середній рівнем матеріального ста-
новища, люди з вищою освітою, жителі великих міст та обласних центрів України. 

Стосовно результатів безпосередніх звернень до державних центрів зайнятості по 
допомогу в працевлаштуванні, оцінки населення наведені в табл. 3.5.4. Очевидний 
позитив – збільшення вдвічі тих, хто отримав нове прийнятне робоче місце, і зменшен-
ня на 10% частки тих, хто отримав неприйнятні пропозиції. Але разом з тим утричі ме-
нше користувачів послуг пройшли навчання, і стабільно низькою залишилася частка 
тих, хто отримав кредит для започаткування власної справи. Хоча світовий досвід свід-
чить, що розвиток малого підприємництва є найважливішим фактором структурної пе-
ребудови економіки, який водночас розв’язує одну з найбільших соціальних проблем 
суспільства, що трансформується, – зайнятість населення. 
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Таблиця 3.5.4 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Якими були результати 

Вашого звернення до державного центру зайнятості?"*, % 

Результати 2001 2005 

Зареєструвався(лася) як безробітний(а) і отримав(ла) виплати по безробіттю 55 52 
Отримав(ла) нове робоче місце, яке мене влаштувало 8 16 
Отримав(ла) пропозиції роботи, які мене не зацікавили 31 21 
Пройшов(ла) курс навчання, щоб отримати нову спеціальність 18 6 
Отримав(ла) кредит для започаткування власної справи 1 1 
Взяв(ла) участь в оплачуваних громадських роботах 7 5 
Інше 1 1 
* Сума відповідей перевищує 100%, тому що респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді. 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: червень, 2001 р.; грудень 2005 р. 

 
У цілому результати наведених опитувань висвітлюють потребу значного поси-

лення ролі державних і комерційних структур у системі забезпечення зайнятості 
населення. І, якщо ефективність діяльності приватних агенцій – це врешті-решт 
проблема прибутковості бізнесу, то ефективність державної служби зайнятості – це 
проблема ефективного використання бюджетних видатків, здійснюваних за раху-
нок, передовсім, податків працюючого населення. Тому вдосконалення роботи цієї 
служби торкається інтересів усього суспільства і має відбуватися у відповідності з 
його потребами. Зокрема, щодо зміщення пріоритетів з виплат допомоги по безро-
біттю, організації громадських робіт, працевлаштування на будь-яку прийнятну 
роботу тощо на інші напрями діяльності. Це, передовсім, максимальне наближення 
роботи центрів зайнятості до вирішення вузлових проблем розвитку ринку праці 
в Україні: доброякісне професійне навчання, підготовка і перепідготовка з найбільш 
затребуваних професій; рекрутування і працевлаштування кадрів у приватному 
підприємництві, мотивування, навчання й стимулювання підходящих кадрів до ор-
ганізації власного малого й сімейного підприємництва; практична підтримка неофі-
тів приватного бізнесу на стартовому етапі. 

Стосовно професійного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів, зага-
лом набуття нових знань, умінь, навичок, то особливе значення цієї діяльності 
полягає ще й у тому, що вона сприяє зменшенню бідності. Свого часу цим вдало 
скористалися декотрі азійські держави (феномен "азійських тигрів") де форму-
вання високоосвіченої робочої сили значною мірою було результатом державного 
стимулювання й підтримки; внаслідок розширення охоплення послугами з освіти, 
професійного навчання та перепідготовки кадрів зріс людський ресурс, який воло-
діє технічними і професійними навичками, необхідними для модернізації промис-
ловості, розширеними можливостями підвищення соціально-економічної мобіль-
ності, включаючи вдосконалення виробничих навичок та зростання заробітків. Не 
менш важливу роль відіграють і приватні інвестиції в освіту й підготовку кадрів – 
в індустріально розвинених країнах вони становлять у середньому 37% від зага-
льного обсягу фінансування освітніх послуг, що пояснюється цілком прагматич-
но: зацікавленість бізнесу викликана постійним зростанням на ринку праці чи-
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сельності робочих місць, які потребують високого рівня кваліфікації та освіти [72, 
c. 26]. Звичайно, такі робочі місця оплачуються набагато краще, ніж менш квалі-
фікована праця, і потенційні кандидати на високооплачувані робочі місця стиму-
льовані до безперервного навчання. 

У цьому зв’язку доцільно з’ясувати, чи впливає навчання протягом життя на спо-
живчу економічну поведінку та заощадження населення в українському суспільстві. 
Так, стосовно зв’язку між набуттям нових знань, умінь і навичок та споживчої складо-
вої економічної поведінки, аналізованої на підставі визначення структури витрат опи-
таних жителів України, то, зокрема, щодо необхідних для життя витрат на харчуван-
ня, простежена досить суттєва відмінність чисельності опитаних, які користувалися 
найбільш поширеними з організованих форм навчання, порівняно з тими, хто не на-
вчався взагалі. Якщо серед перших 57% відносно заможних (тих, хто витрачали на 
харчування 40% і менше щомісячного бюджету родини), то серед останніх таких ли-
ше 42%. І навпаки, серед відносно незаможних (тих, хто витрачали на харчування 
більше 40%) порівняно менше (на 13%) тих, хто користувався найбільш поширеними 
з організованих форм навчання. Схожа закономірність простежена й стосовно тих, 
хто набував знання й навички самостійно (табл. 3.5.5). Стосовно необхідних для жит-
тя витрат на житло разом з іншими споживчими, медичними, освітніми товарами й 
послугами, спостерігається така сама закономірність, як і щодо витрат на харчуван-
ня: тих, хто організовано або самостійно набував найбільш популярні знання й нави-
чки, більше серед відносно заможних, а тих, хто не навчався нічому взагалі, більше 
серед відносно незаможних (табл. 3.5.6). Відмінність лише в значимості різниці чисе-
льності опитаних, умовно розподілених за заможністю на дві групи як серед тих, хто 
навчався, так і серед тих, хто не навчався організовано та самостійно – стосовно 
витрат на житло разом з іншими необхідними для життя товарами й послугами вона 
значно менша, ніж стосовно витрат на харчування. 

Таблиця 3.5.5 
Зв’язок між набуттям нових умінь, знань, навичок та витратами на продукти 

харчування в структурі щомісячних витрат домогосподарств, % 

Навчалися/не навчалися 

Середнє значення чисельності опитаних  
у групах з різною часткою витрат  

на харчування 

витрачали 40% 
і менше 

витрачали  
більше 40% 

Користувалися протягом останніх 3-х років 
організованими формами навчання щодо най-
більш поширених сфер діяльності – навчалися 
на курсах водіїв, користувачів комп’ютера, галу-
зевих курсах підвищення кваліфікації (післяди-
пломна освіта), семінарах-тренінгах із самовдо-
сконалення особистості та підвищення профе-
сійної підготовки (39% загалу опитаних) 57 41 
Не користувалися протягом останніх 3-х років 
ніякими організованими формами навчання 
(68% загалу опитаних) 42 54 
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Навчалися/не навчалися 

Середнє значення чисельності опитаних  
у групах з різною часткою витрат  

на харчування 

витрачали 40% 
і менше 

витрачали  
більше 40% 

Набували самостійно протягом останніх 5-ти 
років знання і навички щодо найбільш поширених 
сфер діяльності – користування комп’ютером, 
керування автотранспортом, професійного само-
вдосконалення та самовдосконалення власної 
особистості (45% загалу опитаних) 57 39 
Не навчалися нічому самостійно протягом 
останніх 5-ти років (62% загалу опитаних) 40 56 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

Таблиця 3.5.6 
Зв’язок між набуттям нових умінь, знань, навичок та витратами на житло  

разом з іншими першочергово необхідними для життя товарами й послугами 
в структурі щомісячних витрат сім’ї, % 

Навчалися/не навчалися 

Середнє значення чисельності опитаних у 
групах з різною часткою витрат на житло 
разом з іншим першочергово необхідним 

витрачали 40%  
і менше 

витрачали  
більше 40% 

Користувалися протягом останніх 3-х років органі-
зованими формами навчання щодо найбільш 
поширених сфер діяльності – навчалися на кур-
сах водіїв, користувачів комп’ютера, галузевих 
курсах підвищення кваліфікації (післядипломна 
освіта), семінарах-тренінгах з самовдосконалення 
особистості та підвищення професійної підготовки 
(39% загалу опитаних) 56 41 
Не користувалися протягом останніх 3-х років 
ніякими організованими формами навчання 
(68% загалу опитаних) 47 48 
Набували самостійно протягом останніх 5-ти років 
знання і навички щодо найбільш поширених сфер 
діяльності – користування комп’ютером, керуван-
ня автотранспортом, професійного самовдоско-
налення та самовдосконалення власної особис-
тості (45%) 52 42 
Не навчалися нічому самостійно протягом остан-
ніх 5-ти років (62%) 48 47 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Так, якщо стосовно витрат на харчування в групі відносно заможних різниця між 

тими, хто організовано та самостійно навчався і не навчався зовсім, становить 15–
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17%, а в групі відносно незаможних – 13–17%, то стосовно витрат на житло разом з 
іншими необхідними для життя товарами й послугами, в групі відносно заможних 
різниця між тими, хто організовано та самостійно навчався й не навчався зовсім, 
становить 4–9%, а в групі відносно незаможних – 5–7%. 

Стосовно не першочергово необхідних для життя витрат (на власну справу, бі-
знес разом з погашенням кредитів, виплатою відсотків по них), то тих, хто мав на 
це витрати, майже в 2,5 раза більше серед опитаних, які чому-небудь навчалися 
організовано або самостійно, ніж серед тих, хто останніми роками ніяких нових 
умінь, знань, навичок не набував (рис. 3.5.230). І навпаки, серед тих, хто нічому не 
навчався, частка тих, хто не витрачає на власну справу разом з обслуговуванням 
кредитів, на 20% більша, ніж серед тих, хто навчався організовано, і на 21% біль-
ша, ніж серед тих, хто навчався самостійно. 
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Рис. 3.5.2. Зв’язок між "навчанням протягом життя" та не першочергово  
необхідними витратами в структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

Стосовно заощаджень, то частка тих, хто їх робить, дещо більша серед опита-
них, які чому-небудь навчалися організовано або самостійно, ніж серед тих, хто 

                                                                 
30 У даних, наведених на рисунку, до підрахунку середнього значення кількості тих, хто користувався організо-
ваними формами навчання, не було включено тих, хто обрав відповідь "Інші форми навчання", а до підрахунку 
середнього значення кількості тих, хто навчався самостійно, не було включено тих, хто обрав відповіді "Інші 
навички" та "Інші варіанти самостійного навчання", тому що ці частки опитаних були незначними і не впливали 
на величини показників, виражені в цілих числах. 
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останніми роками ніяких нових умінь, знань, навичок не набував (рис. 3.5.331). 
І навпаки, частка тих, хто не заощаджує, серед тих, хто нічому не навчався, значно 
(більш ніж удвічі) перебільшує частку тих, хто заощаджує кошти. 
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Рис. 3.5.3. Зв’язок між "навчанням протягом життя"  
та заощадженнями в структурі щомісячних витрат, % 

Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Отже, та частка населення (близько третини), яка бере участь у процесі на-

вчання протягом життя, значно більше, ніж інші приблизно дві третини представле-
на серед тих, у кого частка витрат сімейного бюджету на першочергово необхідне 
для життя менша, натомість є витрати на участь у бізнесовій діяльності, кредиту-
вання тощо, а також є витрати на заощадження. 

Значущість мотивації населення до збереження і зміцнення здоров’я заради 
поліпшення добробуту показує зв’язок планів щодо покращення здоров’я зі струк-
турою щомісячних витрат домогосподарств. Так, стосовно першочергово необхід-
них для життя витрат, зокрема витрат на харчування, то особливих відмінностей не 
виявлено: у групі відносно краще забезпечених (тих, чиї родини витрачали на хар-
чування 40% і менше щомісячного доходу) дещо більше тих, хто планував якісь дії 
для покращення здоров’я, порівняно з тими, хто цього не планував та не міг визна-

                                                                 
31 У даних, наведених на рисунку, до підрахунку середнього значення кількості тих, хто користувався 
організованими формами навчання, не було включено тих, хто обрав відповідь "Інші форми навчання", 
а до підрахунку середнього значення кількості тих, хто навчався самостійно, не було включено тих, хто 
обрав відповіді "Інші навички" та "Інші варіанти самостійного навчання", тому що ці частки опитаних 
були незначними і не впливали на величини показників, виражені в цілих числах. 
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читися. Відповідно в групі відносно гірше забезпечених (тих, чиї родини витрачали 
на харчування більше 40%) дещо менше тих, хто планував покращити здоров’я, 
і більше тих, хто не планували це й не могли відповісти на поставлене запитання 
(рис. 3.5.4). 
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Рис. 3.5.4. Зв’язок витрат на харчування в структурі щомісячних витрат  
з планами щодо покращення здоров’я в найближче десятиліття, % 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 

 
Так само немає значимих відмінностей і щодо витрат на житло: серед більш 

заможних (тих, хто витрачав на це 40% і менше щомісячного доходу) планували 
покращити здоров’я лише на 4% більше опитаних, а серед менш заможних (тих, 
хто витрачав на це більше 40% щомісячного доходу) планували покращити здо-
ров’я лише на 3% менше опитаних. Схожа ситуація і щодо інших першочергово 
необхідних для життя витрат, зокрема, на освіту, придбання одягу, взуття, ліків, 
проїзд тощо серед більш забезпечених планували покращити здоров’я лише на 6% 
більше опитаних, а серед менш забезпечених планували це лише на 1% менше 
опитаних Так само незначно (на 5%) переважали опитані, які мали плани поліпши-
ти здоров’я, серед тих, хто робив не першочергово необхідні для життя витрати, 
зокрема на придбання речей тривалого користування, обслуговування індивідуа-
льних транспортних засобів, допомогу дітям тощо. Так само і стосовно заоща-
джень: опитаних, які мали плани щодо покращення здоров’я, лише на 5% більше 
серед тих, хто заощаджує гроші32. 

Отже, зв’язок між компонентами структури витрат і намірами щодо поліпшення 
власного здоров’я вельми слабкий. Це свідчить про те, що значимість здоров’я як 
чинника набуття кращих можливостей споживання і заощадження (внаслідок отри-
мання більшої оплати за працю протягом тривалішої життєдіяльності в працездатно-
му стані) явно недостатньо усвідомлюється в українському суспільстві. Очевидно, що 
така ситуація зумовлена низкою чинників історичного, соціального, культурного, пси-
хологічного та інституційного характеру, з поміж яких важко виділити найбільш зна-
                                                                 
32 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р. 
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чущі в даний час. Свій вплив на суспільну свідомість справляють і брак культивуван-
ня погляду на індивідуальне здоров’я як пріоритетну соціальну цінність (навпаки, 
протягом тривалого історичного періоду вважалося, що життя й здоров’я окремої 
людини є другорядними цінностями порівняно з цінностями будівництва й захисту 
держави); і психологічно притаманне людині небажання здійснювати превентивні 
зусилля задля збереження й зміцнення здоров’я аж до моменту настання критичної 
ситуації – хвороби; і прояви нездорового способу життя в навчальному, виробничому, 
родинному тощо оточенні; і відсутність традиції профілактики неінфекційних хвороб 
як невід’ємного елемента культури сучасної людини в умовах бурхливого після поча-
тку науково-технічної революції (НТР) зростання гіподинамії, психологічно-стресового 
навантаження, погіршення екологічних умов існування тощо; і недостатність широко-
го пропагування здоров’я як індивідуального капіталу, який може бути виражений 
в економічних категоріях, виміряний у грошових одиницях тощо.  

Звичайно, перелічені та інші чинники не можна цілком відносити на рахунок не-
доліків інституційної системи охорони здоров’я, але важко не помітити, що її профі-
лактична функція нині значно ослаблена. А в цілому значне погіршення роботи 
системи охорони здоров’я за часи незалежності України зазначили 2002 р. 26% 
опитаних33. Причому, частка тих, хто висловив переважно і скоріше позитивні оцін-
ки (6–10 балів за десятибальною системою) змін, що відбулися за минулий час, 
майже у 9 разів (8,7) менше ніж тих, які висловили переважно і скоріше негативні 
оцінки (1–5 балів). Лише 10% населення протягом 2002–2005 рр. позитивно оціни-
ли якість послуг з охорони здоров’я, майже 90% – негативно, і в часовій динаміці 
означені оцінки практично не поліпшилися (табл. 3.5.7).  

Таблиця 3.5.7 
Оцінки населенням України якості послуг з охорони здоров’я  

протягом 2002–2005 рр., % 

Термін  
опитування 

Оцінка якості послуг 

Дуже висока і,  
скоріше, висока, ніж 

низька (разом) 

Скоріше, низька, ніж 
висока і дуже низька 

(разом) 

Важко  
відповісти 

2002 р. 10 89 1 
2005 р. 10 88 2 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р.; жовтень 2005 р. 

 
А взагалі щодо дотримання в Україні права людини на охорону здоров’я, то 

2005 р. чисельність тих, хто вважав, що воно цілком забезпечене, становила лише 

5%. Вважали, що це право скоріше забезпечене, ніж ні – 20%; скоріше ні, ніж так – 

39%; зовсім не забезпечене – 32%; 4% не могли визначитися з відповіддю34. 

Якщо зв’язок між здоров’я м і доходами мало усвідомлюється широкими верст-

вами населення, то зв’язок між освітою та матеріальним добробутом усвідомлю-

                                                                 
33 Моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р. 
34 Моніторинг УІСД/ЦСМ: грудень 2005 р.  
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ється значно краще. У цьому контексті оцінки населенням послуг інституційної сис-

теми освіти можуть свідчити про ступінь задоволення попиту населення на доброя-

кісну доступну освіту. Такі оцінки в даний час важко визнати особливо задовільни-

ми – позитивно оцінювали якість освітніх послуг протягом 2002–2005 рр. 37–45% 

населення, а 41–50% дотримувалися протилежної думки (табл. 3.5.8). За аналізо-

ваний період оцінки стали більш визначеними (чисельність тих, кому було важко 

визначитися, зменшилася на 1–5%); вони практично не змінилися щодо середньої 

освіти; щодо початкової – дещо зріс як позитив, так і негатив; щодо вищої – чітко 

проявилася тенденція зростання незадоволення. 

Таблиця 3.5.8 
Оцінки населенням України якості освітніх послуг  

протягом 2002–2005 рр., % 

Освіта 
Термін  
опиту-
вання 

Оцінка якості послуг 

Дуже висока і, скоріше, 
висока, ніж низька (разом) 

Скоріше, низька, ніж висо-
ка, і дуже низька (разом) 

Важко відпо-
вісти 

Початкова 
2002 43 46 11 

2005 45 49 6 

Середня 
2002 42 48 10 

2005 42 49 9 

Вища 
2002 43 41 16 

2005 37 50 13 
Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р.; жовтень 2005 р. 

 
Особливо значимо негативні тенденції проявилися в часовій динаміці порівняння 

змін, які сталися в системі освіти за часи незалежності: якщо 2002 р. значне погір-

шення зазначали 9% респондентів, то 2004 р. їх було 11% як щодо вищої, так і шкіль-

ної освіти (табл. 3.5.9). І найважливіше – простежене вельми значне переважання 

загалу негативних оцінок над позитивними: так 2002 р. щодо змін у шкільній освіті на 

одного опитаного, що висловив переважно і скоріше, позитивні оцінки (6–10 балів), 

припадало 3,25 респондента, які висловили переважно і скоріше, негативні оцінки (1–

5 балів); щодо змін у вищій освіті – 2,5. 

Таблиця 3.5.9 
Оцінка змін, які відбулися в системі освіти України  

з часу набуття незалежності, % 

Освіта 
Термін  

опитування 
Шкала бальних оцінок* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкільна 
2002 9 9 15 13 19 9 8 5 2 1 

2004 11 8 14 15 19 9 6 3 1 1 

Вища 
2002 9 8 11 10 17 9 8 6 3 2 

2004 11 8 12 12 18 8 7 4 2 1 
* Шкала бальних оцінок від 1 до 10, де 1 означає значне погіршення ситуації, а 10 – значне поліпшення. 

Джерело: моніторинг УІСД/ЦСМ: листопад 2002 р.; лютий 2004 р. 
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А щодо дотримання в Україні права людини на освіту, то 2005 р. чисельність 
тих, хто вважав, що воно цілком забезпечене, становила 7%; скоріше, забезпечено, 
ніж ні – 31%; скоріше, ні, ніж так – 34%; зовсім не забезпечене – 22%; не могли 
визначитися з відповіддю 6%35. Отже, оцінки населенням діяльності інституційних 
систем освіти й охорони здоров’я переважно негативні – стосовно системи освіти 
такі оцінки дали більше половини опитаних, стосовно системи охорони здоров’я – 
майже 90%. 

За підсумками аналізу можна зробити такі висновки: 
1. Лише близько третини українського суспільства усвідомлює зв’язок індивіду-

ального освітньо-професійного і соціально-культурного потенціалу з доходами 
достатньо для того, щоб брати участь у процесі навчання протягом життя. Близько 
половини з цієї чисельності є особливо активними користувачами, які протягом 
останніх 3–5 років здійснили навчання у більш ніж одній формі або виді, і можна 
припустити, що ця частка населення являє собою найбільш реальний людський 
потенціал щодо перспектив посилення конкурентоспроможності, впровадження 
інновацій, розвитку економіки знань.  

2. Серед працюючого населення більше третини працівників промисловості та 
сільського господарства не впевнені, що набуті професійні знання і компетенції їм 
знадобляться в найближче п’ятиріччя. Водночас підприємствам бракує працівників 
(як традиційних професій, так і нових, що вимагають високопрофесійних сучасних 
компетенцій). Це свідчить як про недостатню координацію попиту працівників та про-
позицій роботодавців, так і про невідповідність професійної підготовки робочої сили 
пропонованим робочим місцям. Одним із шляхів осучаснення освітньо-професійної 
структури суспільства та оптимізації попиту й пропозиції на ринку праці може бути 
посилення діяльності державної служби зайнятості за напрямами підвищення якості 
професійного навчання, підготовки й перепідготовки, сприяння відновленню на су-
часному рівні системи професійного навчання на виробництві, поліпшення координа-
ції контактів між роботодавцями та їх потенційними працівниками. 

3. Між участю в процесі навчання протягом життя та виробничою, споживчою і 
заощаджувальною економічною поведінкою існує взаємозв’язок – тих, хто навча-
ється, значно більше серед зайнятого населення; їхні витрати на першочергово 
необхідні для життя товари й послуги становлять у сімейному бюджеті меншу част-
ку, ніж витрати тих, хто нічому не навчається; ті, хто навчається, значно більше, ніж 
ті, хто не навчається, представлені серед опитаних, які роблять витрати на підпри-
ємництво й кредитування, а також роблять заощадження. У практичній площині це 
вказує на державну доцільність подальшого зміцнення традиційних і сприяння роз-
витку нових форм навчання протягом життя. 

4. Взаємозв’язок між намірами щодо поліпшення здоров’я та споживчою і зао-
щаджувальною економічною поведінкою вельми слабкий, що свідчить про явно 
недостатнє усвідомлення широкими верствами населення значимості міцного здо-
ров’я як чинника сприяння посиленню освітньо-професійного й соціально-культур-

                                                                 
35 Там само.  
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ного потенціалу та отримання більшого доходу. Різниця між тими, хто має і не має 
намірів діяти заради збереження й зміцнення здоров’я навіть у 10-річній перспекти-
ві, не перебільшує 5–7% за різними показниками особливостей споживчої та зао-
щаджувальної економічної поведінки. Можна припустити, що лише ця частка насе-
лення усвідомлює цінність здоров’я як потенціального чинника збільшення доходу 
достатньо для того, щоб активно діяти заради збереження і зміцнення власного 
здоров’я. Це вказує на нагальну потребу розробки та реалізації цілеспрямованої 
державної політики формування серед населення розуміння здоров’я не лише як 
людської самоцінності, а й як категорії індивідуального й суспільного економічного 
зростання. 

5. Попит населення на доброякісні та доступні послуги інституційних систем 
освіти й охорони здоров’я не задоволений належною мірою – оцінки населенням 
функціонування цих систем, змін, що відбулися в них за часи державної незале-
жності, стану забезпечення в Украї7ні права людини на освіту й охорону здоров’я 
залишаються переважно негативними. Це свідчить про невідкладну потребу ре-
формування зазначених галузей у відповідності з вимогами часу. 

3.6. Актуальні напрями державної політики  

активізації економічної поведінки 

Загальновідомо, що один з основних факторів соціально-економічного зростан-
ня 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 слугує головним джерелом доходів виробнича економічна 
поведінка. Її індивідуальна ефективність та державна доцільність залежать, з одно-
го боку, від якості людського капіталу, а з іншого – від можливостей його реалізації, 
тобто наявності адекватних щодо матеріальної винагороди і перспектив соціально-
професійного зростання робочих місць. У цьому контексті привертають увагу кілька 
загальносвітових тенденцій: 

– глобальне економічне зростання само по собі не веде до створення нових, 
доброякісних робочих місць (і не скорочує бідність) тому, що створення кращих 
робочих місць і збільшення доходів населення не є пріоритетами політики держав 
у нинішньому світі (саме тому, на думку МОП, гідна праця має стати головним за-
вданням усієї економічної та соціальної політики світових лідерів);  

– означена тенденція виявлена на підставі глобального усереднення, а в роз-
винених країнах Східної Азії, Західної Європи та Північної Америки економічне зро-
стання пов’язане зі зростанням зайнятості, продуктивності праці, зменшенням бід-
ності; в економіках цих країн попит на висококваліфіковану працю випереджає про-
позицію, а на малокваліфіковану працю він менший (до того ж частково задоволь-
няється мігрантами), тому величина й темпи збільшення заробітної плати кваліфі-
кованих фахівців більші, що стимулює подальше соціально-економічне зростання 
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країни (передовсім, за рахунок підвищення добробуту основи стабільного суспільс-
тва – середнього класу); 

– у державах Центральної та Східної Європи перехід до ринкової економіки 
призвів до підвищення продуктивності праці, але й до зниження рівня зайнятості; 
посилення конкуренції не викликало створення нових робочих місць та адекватного 
збільшення заробітної плати, що негативно позначається на темпах зростання; 
особливою проблемою стало безробіття молоді (щоправда, це глобальна пробле-
ма – відповідний середньосвітовий показник щодо молоді як мінімум удвічі вищий, 
ніж щодо дорослих працівників) [73]. 

З урахуванням означених загальносвітових тенденцій результати досліджень 
низки країн Східної Європи і колишнього Радянського Союзу з перехідними еконо-
міками дають підстави для визначення кількох важливих умов соціально-
економічного зростання. Це, передовсім, поліпшення якості людського капіталу, 
адже паростки інноваційного розвитку в окремих галузях і загальна потреба рефо-
рмування системи управління економікою вже сьогодні потребують значної кілько-
сті працівників відповідного професійно-освітнього рівня, здатних постійно навча-
тися та адекватно реагувати на нові виклики. Важливим є також державне регулю-
вання конкурентного середовища на ринку праці задля гармонізації суперечливих 
інтересів тріади "держава-работодавець-працівник". Воно має відбуватися з ураху-
ванням пріоритетності завдань стимулювання відповідної ринковим змінам вироб-
ничої економічної поведінки суб’єктів ринку праці. Йдеться у тому числі про ство-
рення привабливих робочих місць з інноваційним компонентом праці, сприяння 
вертикальній соціальній мобільності перспективних працівників тощо. Ще одним 
з найважливіших чинників є впровадження реформ, спрямованих на розвиток при-
ватного підприємництва, адже, за даними Світового банку (CБ), для розв’язання 
проблеми зайнятості недостатньо обмежуватися програмами працевлаштування, 
перепідготовки працівників, тимчасової допомоги по безробіттю – найбільше робо-
чих місць створюють невеликі приватні фірми. Отже, влада має підтримувати, пе-
редовсім, сприятливі для малого бізнесу реформи [73–75].  

Реалізація наведених та низки інших умов зростання потребує відповідного 
спрямування державної соціально-економічної політики. Окрім, звичайно, її адап-
тації до конкретних умов кожної країни, вона повинна базуватися на певних загаль-
носвітових підходах, зокрема, щодо того, що потрібен постійний пошук ефективних 
шляхів посилення ділової активності населення. Це можливо завдяки у тому числі 
цілеспрямованій політиці держави на ринку праці. Вважається, що саме "політика 
праці" є найбільш прийнятним видом політики в період радикальних змін, коли час-
тина людського капіталу виявляється до них не готовою ("морально зношується") 
у той час, як потрібні структурні реформи, котрим властива підвищена мобільність 
робочої сили (посадова, галузева, регіональна тощо). Йдеться про пропаговану 
МОП політику, що базується на концепції гідної праці. Вона включає чотири скла-
дові: зайнятість, соціальний захист, права працівників та соціальний діалог. Зазна-
чені складові для соціально-економічної політики ХХІ ст. визначено ключовими 
принципами захисту гідності людини. МОП зазначає, що гідна праця не тільки за-
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безпечує внесок у розвиток, а й слугує метою сама по собі, тому що є важливою 
частиною життя більшості людей стосовно витраченого на неї часу, значимості для 
соціальної інтеграції, самоповаги людини та якості життя. До стратегічних поло-
жень захищеності людської гідності, визначених 1999 р. 87-ю сесією МОП, включе-
но як пріоритетні завдання: концентрація зусиль на пропаганді та поширенні у сві-
товому просторі гідної праці, яка є головною глобальною потребою початку ХХІ ст.; 
розвиток співпраці між державою, працівниками та роботодавцями, спрямований 
на узгодження спільної діяльності; розробка та реалізація політичних інструментів 
щодо розуміння потреб населення і представлення його інтересів. Гідна праця 
стосується не тільки зайнятих в офіційному секторі економіки, а й найманих пра-
цівників неформального сектора, самозайнятих тощо. Її ознаки: достатні можливо-
сті для отримання роботи, винагороди за працю, надійність доходу й соціальне 
забезпечення; безпека та гігієнічно здорові умови праці; відстоювання основних 
прав працюючих (свобода асоціацій, відсутність дискримінації на роботі, відсутність 
примусової та дитячої праці); орієнтація на соціальний діалог (право працівника на 
висловлення власної точки зору та захист власних інтересів, участь в обговоренні 
питань праці з роботодавцями та органами влади) [75]. Отже, визнана міжнарод-
ною спільнотою зайнятість на умовах гідної праці має бути основою національної 
соціально-економічної політики, тому що саме зайнятості належить визначальна 
роль у формуванні доходів і якості життя населення. 

Важливою складовою гідної праці є заробітна плата – саме висока оплата праці 
визнається однією з основних причин динамічного розвитку потужних національних 
економік (природно, за умови дотримання оптимальних пропорцій між динамікою 
доходів та продуктивності праці). Цьому сприяє диференціація в оплаті праці на 
користь стимулювання висококваліфікованих працівників, що веде до кількісно-
якісних змін у професійно-кваліфікаційному складі робочої сили, загалом оптиміза-
ції освітньо-професійної структури суспільства відповідно до сучасних вимог конку-
рентоспроможності [76]. 

Отже, міжнародний досвід соціально-економічної політики зростання показує, 
що перетворення України в конкурентоспроможну державу потребує цілеспрямо-
ваної і чітко визначеної на достатні терміни державної політики у сфері зайнятості 
задля створення конкурентного ринку праці, яка ґрунтується на розумінні того, що 
конкурентоспроможна держава – це загальнонаціональна інтегруюча ідея розвитку 
економіки та суспільства, реалізація якої неможлива без потужної економіки, скла-
довими якої є розвинутий ринок праці, висока продуктивність праці, гідна заробітна 
плата, безпека виробництва, захищеність соціально вразливих громадян. 

Водночас результати аналізу наукових праць і власних емпіричних досліджень 
соціокультурних детермінант економічної поведінки населення України, наведені 
у попередніх параграфах цього розділу, свідчать, що у сфері зайнятості населення 
існує низка проблем, як то недостатній рівень кваліфікації робочої сили, якісна не-
відповідність попиту та пропозиції робочої сили, значні обсяги тіньової зайнятості 
населення, недостатня мотивація до праці тощо. Багато хто з науковців левову 
частку цих проблем відносить на рахунок недосконалості державної соціально-
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економічної політики трансформаційного періоду. Авторитетні наукові джерела 
доводять, що розвиток нових ринкових форм залучення, розподілу, вивільнення 
і перерозподілу робочої сили відбувається за недостатньої керованості з боку дер-
жави соціальними процесами у сфері праці. Це призводить до низької якості тру-
дового життя працівників, що проявляється в низький заробітній платі, заборгова-
ності роботодавців, погіршенні умов праці, відчуженості працівників від власності та 
управління на багатьох підприємствах, незацікавленості та остраху населення що-
до активізації підприємницької діяльності [13, c. 604].  

За даними власних емпіричних досліджень (моніторинг УІСД/ЦСМ), протягом 
останніх 7–8 років намітилися певні тенденції до змін у структурі ціннісних орієнта-
цій працездатного населення щодо трудової діяльності, її мотивації, життєвих 
стратегій адаптації у взаємозв’язку з соціокультурними детермінантами ставлення 
до праці та особливостями включення людей у трудову діяльність. Вони характе-
ризуються тим, що: а) значна частина населення орієнтується не стільки на ціннос-
ті змістовної, високопродуктивної праці з вагомим компонентом самореалізації, 
скільки задовольняється низькооплачуваним, але гарантованим робочим місцем; 
б) у той самий час інша частина населення, серед якої спостерігається зростання 
ініціативного типу трудової мотивації, не може реалізувати його достатньою мірою 
через вади істотних умов праці на пропонованих ринком робочих місцях; в) загост-
рюється дефіцит кваліфікованих кадрів, разом з тим, його ліквідації не сприяє до-
мінування серед населення думки, що заробити на гідне життя чесним шляхом та 
високопродуктивною працею в Україні неможливо.  

Про те, що в державі існує значний попит на кваліфіковану робочу силу, свід-
чить база даних Державної служби зайнятості – там містяться близько 900 тисяч 
вакансій [76]. Але він залишається незадоволеним з низки причин. З-поміж них 
варто виділити ту, що в 90-ті рр. ХХ ст. відбулося скорочення частки висококва-
ліфікованих кадрів. Їх відтік із виробничої сфери в силу природного фактора часу 
та недосконалості адекватної трансформаційним явищам політики зайнятості 
зокрема і соціально-економічної державної політики взагалі спричинив розрив 
ланцюжка спадковості поколінь щодо професійних знань, трудових навичок 
і культури виробництва в цілому, а також зниження престижності висококваліфі-
кованої праці в секторах виробництва матеріальних цінностей тощо. Частина 
вивільнених працівників, які не знайшли в нових умовах прийнятного застосуван-
ня власному трудовому потенціалу, вдалися до випадкових нерегулярних заробі-
тків, котрі не потребують високої кваліфікації, долучилися до неофіційного секто-
ра економіки або поповнили лави безробітних. А тривале офіційне безробіття та 
прояви прихованого безробіття значно впливають на процеси втрати професій-
но-кваліфікаційних навичок працівників, знижують стимули людини до  праці, ско-
рочують інтерес до суспільного життя і суспільно корисної праці. Усе це значною 
мірою стало причиною сьогоденного дефіциту кваліфікованих працівників по 
багатьох професіях у великих індустріальних містах і районах України. У най-
ближчі роки для розвитку людських ресурсів в Україні доведеться вирішувати 
дилему, яка об’єднує дві протилежні тенденції: з одного боку, деградація трудо-
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вого потенціалу у зв’язку з негативними явищами у сфері зайнятості, а з іншого – 
зростання вимог до якості робочої сили [13, c. 604]. 

Очевидно, що ця ситуація спонукає до активізації політики держави щодо спри-
яння ефективній зайнятості населення. Така політика має одночасно охоплювати 
кілька основних напрямів. Одним із них має бути реформування нинішньої системи 
заробітної плати – гармонізація рівня оплати праці в різних сегментах економіки, 
розвиток стимулюючої та відтворюючої функції заробітної плати, формування кон-
цепції "справедливої ціни робочої сили" тощо. Адже відомо, що низький рівень 
заробітної плати (а зарплатомісткість одиниці продукції в Україні втричі нижча, ніж 
у країнах з розвиненою ринковою економікою) та затримки з її виплатою послаб-
ляють мотивацію і стимули до праці, ведуть до зниження продуктивності праці, 
зменшують бажання працівників до підвищення професійної кваліфікації та фахо-
вого рівня [77, c. 31–35]. 

Дані моніторингу УІСД/ЦСМ свідчать, що в суспільстві поширюється думка 
про неможливість покращення власного матеріального добробуту внаслідок по-
силення соціально-економічної активності; значна частина населення не згодна 
з тим, що сьогодні краще живуть ті, хто більше працює. Природно, такі установки 
не сприяють підвищенню економічної активності та трудової мобільності (потен-
ційної готовності до зміни місця роботи, професії, посади, міграційних перемі-
щень у межах країни тощо) значної частини населення, навпаки – у соціумі зрос-
тають сумніви щодо можливостей ефективного використання набутих професій-
них знань і навичок, отримання заробітної плати у відповідності з кваліфікацій-
ним рівнем працівника.  

Одночасно низькі рівні заробітної плати не стимулюють роботодавців до впро-
вадження прогресивних технологій, обладнання та устаткування, що також впливає 
на деградацію робочої сили. Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень 
мінімальної заробітної плати, змушуючи найманих працівників отримувати менше. 
За нинішньої ситуації нерідко за межею бідності опиняються не тільки безробітні 
або самозайняті, а й ті, що працюють офіційно. Інший варіант – виплати "у конвер-
тах". Крім того, те, що заробітна плата на більшості вакансій, які пропонують вітчи-
зняні роботодавці, є нижчою за прожитковий мінімум, є однією з причин труднощів 
працевлаштування незайнятих громадян. За цих умов вони віддають перевагу не-
формальному й навіть тіньовому секторам економіки. Українські зарплати значно 
програють заробіткам у сусідніх країнах, тобто, ціна української робочої сили неви-
правдано занижена, робоча сила є дешевим товаром, що безпосередньо негатив-
но впливає на мотивацію праці, інтерес працівника до підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності [77, c. 31–35]. Це свідчить про необхідність пошуку ва-
желів стимулювання легальної оплати праці. 

Важливим напрямом політики держави у сфері зайнятості є розширення сфери 
застосування праці найманих працівників за рахунок створення нових робочих 
місць, але й цей напрям потребує суттєвого вдосконалення: 2006 р. для найманих 
працівників на підприємствах було створено лише близько 30% робочих місць, 
а створення робочих місць у роботодавців-фізичних осіб також не дало вагомих 
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результатів – протягом року 83% договорів з найманими працівниками власники 
розірвали [78]. 

Не менш важливим є стимулювання державою створення робочих місць з інно-
ваційним характером праці – саме вони є найбільш привабливими за ознаками 
перспектив кар’єрного зростання, оплати праці, набуття затребуваних на ринку 
праці сучасних компетенцій. Але й у цій сфері чимало проблем: національна еко-
номіка як і раніше базується на відтворенні сировинного та низькотехнологічного 
укладів, більше амортизує інфраструктуру та доробляє ресурси, що залишилися 
з минулого, ніж розробляє нове. Хоча за підсумками 2006 р. в основний капітал 
України інвестовано понад 125 млрд грн, інвестиційні вкладення переважно спря-
мовувалися в низькі технології. Зростання ВВП за рахунок упровадження нових 
технологій в Україні становило лише 0,7%, тоді як у розвинених країнах воно може 
сягати 90%. Тому пропонується "визначити точки інноваційного економічного зрос-
тання і цілеспрямовано інвестувати саме їх" [79]. Притому інвестиції в людській 
капітал мають відбуватися одночасно і навіть випереджати інвестиції в технічне 
оновлення економіки України. 

Узагалі потреба посилення людського потенціалу визначає ще один, можливо 
ключовий для соціально-економічного зростання країни напрям активізації держав-
ної політики, який доцільно розуміти не лише конкретно щодо сприяння ефективній 
зайнятості населення, а й ширше – щодо сприяння формуванню доцільної з погля-
ду потреб держави економічної поведінки жителів України. 

У цьому контексті потребує кардинальних змін система професійного навчання 
та профорієнтаційна робота з молоддю. Нинішній ринок освітніх послуг не в змозі 
належно і повно задовольнити попит роботодавців на підходящі кадри, оперативно 
реагувати на зміни потреб виробництва. Руйнування старого механізму взаємодії 
освіти і виробництва не викликало до життя формування ефективного замінника, 
внаслідок чого функціонування ринку освітніх послуг автономізувалося. Тому знач-
на кількість підприємств відчувають гостру потребу у кваліфікованих робітниках 
виробничих професій, але ліквідувати дефіцит власними силами не в змозі, хоча б 
тому, що професійне навчання не є і не може бути основною профільною діяльніс-
тю підприємства. Потрібні нові підходи до врегулювання проблеми структурної 
невідповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією в розрізі професій і 
спеціальностей, підвищення якісних характеристик робочої сили й вільних робочих 
місць. Такі підходи можуть бути різними та задіяними одночасно, що приведе до 
здорової конкуренції, внаслідок якої оптимізуватиметься система професійної під-
готовки кадрів у напрямах підвищення її ефективності й забезпечення збалансова-
ності попиту та пропозиції на ринку праці. Так, частково розв’язати проблему могло 
б відновлення колишнього досвіду, коли діяльність установ початкової і середньої 
професійної освіти здійснювалася за тісної взаємодії з підприємствами. За ниніш-
ніх умов стимулювати таку співпрацю можна було б через державне регулювання 
відносин у трикутнику "роботодавець – навчальний заклад – центр зайнятості". 
Оскільки державне інвестування по лініях професійної освіти та Державної служби 
зайнятості так чи інакше відбувається, інколи інвестується й навчання на підприєм-
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ствах державної форми власності, то створення тристоронньої системи професій-
ної підготовки, ймовірно, не потребуватиме значних обсягів додаткового фінансу-
вання. Скоріше, потрібна інноваційна політика та законодавчо-нормативне забез-
печення створення такої системи. 

Одночасно й паралельно може бути створена мережа самостійних структурних 
одиниць-посередників між системою освіти й роботодавцями. Головне завдання 
цих організацій – забезпечити взаємодію ринку праці з ринком освітніх послуг 
(шляхом дослідження плинної ситуації на цих ринках, розробки короткострокових 
прогнозів працевлаштування тощо). Із зарубіжного досвіду відомо, що такого типу 
госпрозрахункові або приватні осередки місцевого й регіонального рівнів можуть 
діяти досить ефективно, працюючи на замовлення держави, конкретних установ 
освіти та роботодавців різних форм власності.  

Ще один підхід – зменшення гострого дефіциту інженерно-технічних та робітни-
чих професій у конкретних регіонах за рахунок цілеспрямованого стимулювання 
привабливості окремих професій і спеціальностей та забезпечення доступності 
відповідної освіти та навчання. Воно реалізується через створення сприятливих 
навчальних і побутових умов, підвищення стипендій, уведення спеціальних бюдже-
тних, спонсорських і за рахунок зацікавлених підприємств доплат молоді, яка оби-
рає навчання за дефіцитними на певній території професіями і погоджується, за 
потреби, контрактувати перші роки трудової кар’єри з конкретним роботодавцем. 
Важливі риси такого навчання – стандарти професійної освіти заклади адаптують 
до вимог виробництва, а підприємства забезпечують ефективну виробничу практи-
ку. Такий підхід сприятиме підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфіка-
ційний рівень якої відповідатиме потребам місцевого ринку праці [80]. 

Звичайно, політика сприяння формуванню доцільної з погляду потреб держави 
економічної поведінки жителів України не може бути обмежена одним напрямом, 
навіть таким важливим, як посилення освітньо-професійного потенціалу робочої 
сили. Не менш важливою є політика стимулювання підприємництва. Зокрема, 
у Посланні Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 
2005 р. прямо зазначено, що для країни основним шляхом зростання добробуту 
має бути не механізм перерозподілу доходів, а забезпечення сприятливих можли-
востей для реалізації творчого, трудового та підприємницького потенціалу [81]. 

За даними проведеного дослідження встановлено, що наміри населення вклю-
читися в підприємницьку діяльність стримує передовсім відсутність початкового 
капіталу, ідей і знань щодо підприємництва, а також недосконалість податкового та 
правового регулювання. Суттєво гальмує розвиток підприємництва й популярна в 
Україні думка, що за нинішньої державної політики підприємництво реальних перс-
пектив не матиме і найбільше діятиме в тіньовій сфері. Найменше готові до підпри-
ємництва працівники державного сектора економіки. Водночас досить високий рі-
вень готовності до підприємницької діяльності серед безробітного населення свід-
чить, що певний резерв розвитку існує, але його залучення потребує відповідних 
управлінських рішень і практичних заходів. 
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Нинішні проблеми в Україні в підприємницькій сфері є наслідком недосконалос-
ті економічних відносин та нормативно-правової бази, низької ефективності інсти-
туційних перетворень та низького рівня економічної культури. Оскільки певні перед-
умови для формування політики сприяння підприємництву в суспільстві поступово 
складаються (зокрема, останніми роками попри всі перешкоди дещо зростають 
готовність і бажання населення включатися в підприємницьку діяльність, зростає 
статус підприємця), необхідно стимулювати з боку держави підприємницьку актив-
ність людей. Заходи щодо забезпечення розвитку малого й середнього підприєм-
ництва та самозайнятості населення мають спрямовуватися на заохочення 
суб’єктів малого та середнього бізнесу до створення нових робочих місць; підтрим-
ка конкурентності підприємницького середовища має відбуватися через розвиток 
інфраструктури підприємництва, інформаційної бази, підвищення рівня професій-
ної підготовки підприємців-початківців, стимулювання підприємництва всіх форм 
власності шляхом загального послаблення податкового тиску, спрощення бухгалтер-
ської та податкової звітності, забезпечення організаційно-технічної підтримки бізнесу. 
Це має привести до підвищення ділової активності населення і ширше – до приско-
реного розвитку середнього класу, який становить не лише основу стабільності 
в усталених ринкових економіках, а й соціальну базу економічних реформ у країнах, 
що трансформуються. Тобто ефективне сприяння підприємництву може запустити 
спіралеподібну ланцюгову реакцію, коли зростання підприємництва збільшуватиме 
середній клас, а посилення середнього класу, у свою чергу, сприятиме реформуван-
ню та розвитку цивілізованого бізнесу. Інакше кажучи – розвиток бізнесу й розвиток 
середнього класу взаємно підсилюватимуть один одного до досягнення стабілізації 
обох явищ на певному рівні, характерному для розвинених країн. 

За нинішньої ситуації існування серед економічно активного населення такого 
суттєвого резерву продуктивної сили, як безробітні, не варто нехтувати й такою 
формою розвитку підприємництва (і одночасно збільшення продуктивної зайнятос-
ті), як стимулювання підприємницької ініціативи незайнятого населення, зокрема 
безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості. Сьогодні, попри певні 
здобутки цієї служби щодо організації навчання основам бізнесу та виплати всієї 
суми допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи, 
ефективність цього напряму роботи в масштабах країни поки що незначна. Потре-
бує посилення й аналітичний напрям роботи місцевих центрів зайнятості щодо 
виявлення перспективних напрямів підприємництва з урахуванням специфіки регі-
ону (наприклад, якщо в східних областях України переважає орієнтація на торгове-
льно-посередницьку діяльність, транспортні послуги, ремонт техніки тощо, то в 
західних – на народні промисли, сільський "зелений" туризм та ін. [82]).  

Окрім того, політика сприяння підприємництву здатна пом’якшити проблему 
трудової міграції за кордон. Ідеться не лише про створення нових робочих місць. 
Незважаючи на те, що впродовж останніх років простежується стійка динаміка зро-
стання не лише номінальної, а й реальної заробітної плати, її рівень поки що не 
відповідає реальній вартості робочої сили, і ця розбіжність (невідповідність матері-
альних запитів населення та пропонованої ринком праці заробітної плати) є так 
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само суттєвим чинником міграційних орієнтацій, як і брак прийнятних робочих 
місць. Принагідно варто зауважити, що проблема відтоку робочої сили за кордони 
Україні не нова, відомі й основні чинники трудової міграції: загальна несприятлива 
економічна ситуація, брак прийнятних, а інколи й будь-яких робочих місць, низька 
мотивація легальної зайнятості, неадекватна необхідним витратам оплата праці 
тощо на противагу привабливості ринків праці більш розвинених країн. Але небез-
пека цієї проблеми на сьогодні полягає в тому, що стабілізації ситуації на ниніш-
ньому рівні очікувати передчасно, хоча, за даними представництва Міжнародної 
організації міграції (МОМ) в Україні, збільшення обсягів нелегальної трудової міг-
рації на І квартал 2008 р. не відмічалося [83]. Тим не менше можна припустити, що 
Україні все ж таки загрожує подальший відтік робочої сили, адже, за прогнозними 
оцінками, протягом 2007–2008 рр. ЄС планує на загал створити близько 3,5 млн 
робочих місць, на програми економічного зростання та зайнятості спрямувати 
54 млрд євро. Деякі країни ЄС уже розширюють квоти для трудових мігрантів, а це 
автоматично стимулює вимивання найбільш кваліфікованих кадрів. Ті з них, хто оде-
ржав освіту в Україні, зокрема за державний кошт, працюючи за кодоном на розвиток 
країн працевлаштування, водночас нестимуть збитки власній державі [78]. Ці питан-
ня сьогодні вже потребують спеціального врегулювання, розробки якихось компен-
саторних правил і механізмів. Водночас актуальним є й законодавчо-нормативне 
врегулювання питань соціального захисту громадян України, які тимчасово працю-
ють за кордоном (міжнародні договори щодо порядку трудової міграції, гарантій 
зайнятості, норм соціального забезпечення мігрантів тощо) – адже обсяг інвестицій 
значної частини з приблизно 3 млн трудових мігрантів в економіку України (грошові 
перекази на поточні витрати членів родин, що залишилися вдома, інвестиції в буді-
вництво житла, придбання товарів довгострокового користування, відкриття й фун-
кціонування власного бізнесу тощо) оцінюється, за даними 2008 р., у 5–7 млрд дол. 
щорічно [83]36.  

Отже, проблема зайнятості в Україні є комплексною та багатоаспектною. Зва-
жаючи на це й слід визначати актуальні напрями формування державної соціаль-
но-економічної політики, успішна реалізація якої здатна привести до активізації 
економічної поведінки населення, що відповідатиме як індивідуальним потребам 
підвищення рівня добробуту більшості населення, так і загальнодержавним цілям 
соціально-економічного зростання. З-поміж цих напрямів варто виокремити в най-
більш узагальненому вигляді такі, що потребують державного регулювання відно-
син у тріаді "працівник–роботодавець–держава" з метою формування конкурентних 
переваг національного ринку праці: 

– створення прийнятних для працівників робочих місць на підприємствах, 
в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових 
форм господарювання, що сприятиме загальному підвищенню рівня зайнятості 
населення, зниженню рівня безробіття та скороченню його тривалості;  

                                                                 
36 Ця величина вже співрозмірна з величиною прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України – 
вони 2007 р. становили 9,2 млрд дол. [84]. 
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– стимулювання створення робочих місць з інноваційним характером праці, 
належними умовами та достатньою для забезпечення високого рівня індивідуаль-
них доходів оплатою праці, що забезпечуватиме розширене відтворення фізичної 
та інтелектуальної здатності до праці, посилення мотивації до легальної продукти-
вної зайнятості; 

– приведення пропозицій щодо чисельності, професійного складу та кваліфіка-
ційного рівня робочої сили у відповідність з попитом роботодавців шляхом підви-
щення якості людського капіталу через освітньо-професійну підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації відповідно до сучасних потреб ринку праці; 

– сприяння підвищенню продуктивності праці шляхом збільшення ролі таких фа-
кторів інноваційного розвитку, як освіта, компетенція, рівень кваліфікації, трудові на-
вички, мотивація, здібності працівників, а також формування в суспільстві необхідних 
соціально-економічних орієнтацій, цінностей, установок, моделей поведінки, які є 
адекватними обраній моделі економічного зростання і соціального розвитку країни;  

– удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльнос-
ті, запровадження механізму піднесення в суспільстві ролі малого підприємництва 
як важливого фактора формування середнього класу, забезпечення розвитку ін-
ститутів співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства щодо продуктивної 
зайнятості та інноваційного розвитку країни. 

Реалізація означеної державної соціально-економічної політики сприяння розвит-
ку ринку праці у відповідності з запитами суспільства знань і очікуваннями людей 
щодо гідної заробітної плати не лише позитивно впливатиме безпосередньо на ринок 
праці, а й посилюватиме потенціал людського розвитку жителів України. Це активізу-
ватиме економічну поведінку значних за чисельністю соціальних груп населення. 

Поряд з регулюванням національного ринку праці, державна політика підвищення 
доходів населення має концентруватися на створенні сприятливих умов для підви-
щення освітнього потенціалу та збереженні й зміцненні здоров’я людей. Притому слід 
враховувати, що попит населення на доброякісні й доступні послуги інституційних 
систем освіти та охорони здоров’я нині належною мірою не задоволений: оцінки цих 
систем переважно негативні, що свідчить про потребу їх реформування. 

Державна політика зростання має також опосередковано стимулювати еко-
номічно доцільні стратегії споживання через розвиток сучасних фінансових ін-
струментів, користування якими відповідає потребі активізації економічної пове-
дінки населення. Але це має відбуватися з урахуванням різниці пріоритетів 
у системі соціокультурних цінностей різних за споживчою та заощаджувальною 
економічною поведінкою груп українського населення, тобто за умов забезпечен-
ня розмаїття і надійності інвестиційних інструментів, найбільш прийнятних для 
ментально різних соціальних груп. 
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Розділ 4 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  

НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ 

4.1. Соціальна структура сучасного  

українського суспільства 

Вивчення соціальної структури посткомуністичних суспільств не випадково 
привертає величезну увагу соціологів – без уявлення про те, як влаштована ця 
структура та в яких напрямах вона змінюється, навряд чи можна вирішувати стра-
тегічні проблеми суспільного розвитку. 

Щодо посткомуністичного трансформаційного процесу, то його сутність, на дум-
ку Т.Заславської, виражається в таких характеристиках: а) поступовість і відносно 
мирний характер протікання; б) спрямованість на зміну не окремих приватних сто-
рін, а сутнісних рис, що визначають соціетальний тип суспільства; в) принципова 
залежність ходу й результатів процесу від діяльності та поведінки не тільки прав-
лячої верхівки, але й масових суспільних груп; г) слабка керованість процесу, важ-
лива роль стихійних чинників його розвитку, незумовленість його підсумків; д) не-
минучість, тривалість і глибина аномії, зумовленої випереджальним розкладанням 
старих суспільних інститутів у порівнянні зі створенням нових [1]. Оскільки в ході 
соціальної трансформації в остаточному підсумку змінюється соціетальний тип 
суспільства, вона розглядається як більш складний процес, ніж цільове реформу-
вання суспільства, яке припускає збереження його типологічної ідентичності.  

Механізм реалізації трансформації пов’язаний зі змінами: а) системи базових 
суспільних інститутів, б) соціальної структури та в) людського потенціалу суспільс-
тва. У цьому механізмі зміни соціальної структури відіграють двояку роль. З одного 
боку, вони відбивають соціальні результати інституційних реформ, а з іншого – 
визначають здатність суспільства до подальших соціальних змін. Таким чином, 
зміна соціальної структури одночасно відбиває і підсумки певного періоду, й умови 
майбутнього етапу перетворень. Соціально-трансформаційна структура представ-
ляє саме ту специфічну проекцію соціальної структури суспільства, що безпосере-
дньо відбиває момент єдності минулого й майбутнього. Її елементами виступають 
такі соціальні спільності, взаємодії (співробітництво, конкуренція або боротьба), які 
є рушійною силою трансформаційного процесу. 

Важливо зазначити, що концепція трансформації підкреслює залежність суспі-
льних зрушень від дій не тільки вищого, але й середнього та базового прошарків 
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суспільства, представники яких діють в умовах не цілком сформованого інституцій-
ного середовища, виходячи із власних інтересів і ресурсів [2]. Рушійними силами 
цього процесу є, з одного боку, правляча еліта та пов’язана з нею вища бюрокра-
тія, а з іншого – соціально зрілі, дієздатні та активні представники масових суспіль-
них груп, у першу чергу середніх шарів. Інша їх частина впливає на перетворення 
суспільства переважно через вибір особистих адаптаційно-поведінкових стратегій. 
Звідси – залежність результатів трансформації від того, як управлінські кроки "вер-
хів" сприймаються масовими прошарками суспільства. 

Загалом трансформаційна структура відбиває здатність і готовність суспільства 
до саморозвитку, у тому числі шляхом радикального перетворення й відновлення 
своїх базових інститутів та соціальної структури. Ця найважливіша якість суспільс-
тва визначається співвідношенням і активністю соціальних сил, зацікавлених 
у різних сценаріях суспільного розвитку, і тих, що докладають значні зусилля для 
реалізації цих сценаріїв на практиці. 

Одним із важливих індикаторів якості трансформаційної структури є іноваційно-
економічний потенціал суспільства. Цей потенціал залежить від інституційного уст-
рою, соціальної структури, людського потенціалу і культурно-політичних особливо-
стей суспільства. У ньому можна виділити три складові: реформаторську, соціаль-
но-інноваційну та адаптаційну [1]. 

Реформаторський потенціал суспільства у першу чергу визначається установ-
ками й діяльністю еліт, що включають верхівку бюрократії, тобто груп, що здійсню-
ють цілеспрямований інституційний вплив на хід трансформаційного процесу. Ці 
групи розробляють нові правила гри, оформлюють їх у правову форму, організову-
ють і контролюють їх виконання, не тільки не забуваючи про свої корпоративні й 
особисті інтереси, але часто надаючи їм домінуюче значення. 

Соціально-інноваційний потенціал суспільства залежить від інтенсивності, якості 
та соціальної спрямованості діяльності середніх шарів, що володіють, хоча й менши-
ми, ніж еліти, але досить відчутними економічними, політичними та культурними ре-
сурсами. Представники цих шарів – підприємці, менеджери, професіонали, чиновни-
ки – реалізують відкриті реформами можливості в практичній діяльності. Можна на-
звати чотири головні сфери їх соціально-інноваційної активності. Перша – господар-
ське підприємництво від індивідуального бізнесу до діяльності корпорацій, друга – 
перетворення інститутів соціальної сфери: охорони здоров’я, освіти, науки, культури, 
соціального захисту тощо. Третя сфера – відновлення ідеології й культури. Соціаль-
но-інноваційна діяльність середніх шарів в економічній сфері сприяє укоріненню 
в соціальній практиці правил гри, що встановлюються правлячим класом.  

Що стосується адаптаційного потенціалу суспільства, то він у першу чергу за-
лежить від об’єктивного становища, менталітету й способів дії рядових громадян: 
селян, робітників, службовців, інтелігенції. Маючи доступ до дуже обмежених ресу-
рсів, вони, на перший погляд, не роблять самостійного впливу на хід інституційних 
реформ, нерідко стаючи їх заручниками. Проте зміна економічних практик є ре-
зультатом соціально-інноваційної діяльності й адаптаційної поведінки насамперед 
рядових громадян, що становлять переважну більшість суспільств. Неповнота, 
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суперечливість і перехідний характер суспільства створюють ситуацію, у якій інди-
віди можуть майже безкарно порушувати слабко контрольовані норми. Це істотно 
розширює спектр їхніх поведінкових стратегій. У залежності від ситуації і власних 
установок вони можуть або підтримувати й прискорювати своєю діяльністю здійс-
нення реформ, або саботувати правила, що не відповідають їх інтересам, або ак-
тивно формувати нові, часто неправові норми поведінки.  

У цілому соціально-трансформаційна структура характеризує рівень і спрямо-
ваність соціальної енергії суспільства, тому її аналіз дозволяє судити про можливе 
майбутнє. Але ця структура практично не вивчається. Завдання системного аналізу 
суб’єктів трансформаційного процесу, соціальних механізмів їхньої взаємодії поки 
що ставиться дуже рідко, хоча певні кроки в цьому напрямі вже долаються. 

Трансформаційна структура посткомуністичних суспільств має два однаково 
важливі й відносно незалежні виміри – соціальний (або вертикальний) і культурно-
політичний (або горизонтальний) [3]. Перший відбиває ієрархічну структуру суспі-
льства. На його основі виділяються соціальні шари, що відрізняються рівнем соціа-
льного статусу, масштабом і структурою використовуваних ресурсів, механізмами 
впливу на трансформаційний процес. В основі ж груп, утворених за допомогою 
другого виміру, лежать спільність культури, переконань та інтересів, що виража-
ються в подібній спрямованості індивідуальних, групових і колективних дій.  

Щодо визначення соціальної структури українського суспільства крізь призму 
трансформаційних зрушень, то в науковій літературі можна зустріти безліч методів 
та методик її дослідження, зокрема за самоідентифікацією, за матеріальним ста-
ном та за соціально-професійним статусом. 

За методикою самоідентифікації використовуються самооцінки населення щодо 
їх належності до тих чи інших верств суспільства. Так, у грудневому моніторингу 
УІСД/ЦСМ (2007 р.) була використана шкала з трьома категоріями: еліта, середній 
клас, бідні. Більше половини від загалу опитаних (54%) відносять себе до серед-
нього класу (табл. 4.1.1). Досить високим є відсоток тих, які вважають себе бідними 
(41%). Елітою вважають себе 2% від загалу опитаних. 

Таблиця 4.1.1  
Розподіл відповідей на запитання: "Сьогодні часто можна чути про те,  
що суспільство поділяється на еліту, середній клас та бідних. До якої  

з цих трьох груп Ви віднесли б себе?", % 

Еліта 2 
Середній клас 54 
Бідні 41 
Важко відповісти 3 

Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ, грудень 2007 р. 

 
Більш детальна шкала для побудови моделі соціальної структури України була 

використана в національному моніторингу Інституту соціології НАН України (листо-
пад 2002 р.) [4]. Респондентові пропонували визначити своє місце на 10-бальних 
"сходах" соціальних статусів, де 10 – найнижчий соціальний стан, а 1 – найвищий. 
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Для аналізу тесту було прийняте відпрацьоване в низці міжнародних досліджень 
групування статусних позицій, згідно з яким три верхні позиції (з 1 до 3) відповідають 
"верхньому середньому" класові, 4–6 – власне "середньому", 7–8 – "нижньому сере-
дньому", а дві нижні статусні позиції (9 і 10) – "нижчому" класові. Підсумкові зна-
чення шкали для України виявилися такі: верхній середній клас становить З% на-
селення, середній – 27%, нижній середній – 44%, нижчий – 26% Отже, місце найбі-
льшої концентрації статусних самооцінок українців – нижній середній клас (44%).  

Чотири роки потому в соціальних самооцінках українців відбулися значні пози-
тивні зрушення. Попри те, що місцем найбільшої концентрації статусних самооці-
нок українців у 2006 р. залишається нижній середній клас (47%), майже вдвічі (з 26 
до 14%) зменшилася частка нижчого класу, і водночас майже в півтора рази зросла 
частка середнього класу (з 27 до 37%). Відповідно графічне віддзеркалення профілю 
соціальних самооцінок у 2006 р. також значно трансформувалося: якщо в 2002 р. ми 
спостерігали скоріше веретеноподібну форму соціальної структури, то у 2006 р. за 
рахунок зменшення нижніх прошарків його форма наближається до ромбовидної, 
характерної для більшості країн Західної і Центральної Європи (рис. 4.1.1).  

 

 

Рис. 4.1.1. Соціальна структура України в 2002 та 2006 рр.  
(за самооцінками статусної позиції в суспільстві)  

Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ. 

 
Хоча середні прошарки населення ще не такі численні й виразні, як у структур-

ній моделі розвинених соціумів, проте наявне тренд-зменшення частки тих, хто 
зараховує себе до нижніх верств, і поступове зростання середніх верств – показник 
позитивних зрушень у розвитку суспільства. 

Самооцінки власної позиції в соціальній структурі суспільства зазвичай допов-
нюються аналізом майнових ієрархій. При цьому наукова традиція дослідження 
матеріального стану як критерію соціальної диференціації включає суб’єктивні ме-
тодики (наприклад, оцінка населенням власного добробуту за заданою шкалою від 
нижчого до вищого, за критерієм споживчих можливостей тощо) і об’єктивні (оцінка 
за рівнем доходу за тиждень, місяць чи рік).  

Так, у моніторингу УІСД/ЦСМ для оцінки рівня матеріального становища вико-
ристовується шкала із 7 категорій: від дуже низького до дуже високого. За резуль-
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татами вересневого дослідження 2007 р. істотно збільшилися частки тих, котрі 
оцінюють свій добробут як "середній" (з 29% у 2002 р. до 47% у 2007 р.). Суттєво 
зменшилася кількість респондентів з "низьким" (з 24% у 2002 р. до 12% у 2007 р.) 
та "дуже низьким" (з 14% у 2002 р. до 3% у 2007 р.) рівнем матеріального станови-
ща. Графічне відтворення таких самооцінок є дуже подібним до форм соціальної 
структури, визначених дослідниками Інституту соціології (за самоідентифікацією 
статусної позиції в суспільстві), що підтверджує валідність отриманого тренду 
(рис. 4.1.2).  

  

Рис. 4.1.2. Соціальна структура України у 2002 та 2006 рр. 
(за самооцінками рівня матеріального становища)  

Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Щодо традиції визначення соціальної структури за соціально-професіональ-

ними категоріями, то класова диференціація визначається лише серед економічно 
активного населення. Наприклад, за класовою схемою Джона Голдторпа, яка до-
сить часто використовується в західних дослідженнях, а невдовзі має стати осно-
вою для нової класифікації класів у Реєстрі загальних соціальних класів (Registrar 
General’s Social Classes), пропонується виокремлювати три класи: службовий, який 
складається з професіоналів, державних службовців, керівників та власників різних 
рівнів; проміжний – самозайняті, фермери, техніки та керівники нижчого рівня 
у сфері фізичної праці; робітничий – працівники різних рівнів кваліфікації, сільсько-
господарські робітники [5]. За оцінками Інституту соціології НАН України, українська 
соціально-професійна структура, за схемою Голдторпа, виглядає таким чином: 
27% – службовий клас, 23% – проміжний клас та 49% – робітничий клас [4].  

Проте адекватність такої схеми для українського суспільства вже тривалий час є 
предметом соціологічних дискусій, зокрема через відмінності у "професійних складо-
вих" таких класів у західних (для яких була розроблена схема) та пострадянських 
суспільствах [5]. 
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Для більш повного розуміння трансформацій соціально-професійної структури 
розглянемо динаміку дев’яти кластерів професійних статусів, спираючись на емпі-
ричні дані щорічних національних моніторингів УІСД/ЦСМ. Пропонується виокрем-
лювати такі кластери: керівники підприємства, установи чи її підрозділу; підприєм-
ці, фермери, орендатори; спеціалісти технічного, природничого чи гуманітарного 
профілю з вищою або середньою спеціальною освітою; службовці, військовослуж-
бовці, службовці СБУ, МВС; працівники різних рівнів кваліфікації; робітники сільсь-
кого господарства; непрацюючі (офіційно зареєстровані та незареєстровані безро-
бітні). Категорія непрацюючих підлягає аналізу за умови тимчасовості такого стату-
су та через належність до економічно-активного населення (з припущенням, що 
вони орієнтовані на пошук роботи або працюють неофіційно). 

Серед основних тенденцій змін за останні сім років спостерігається суттєве 
зменшення кількості офіційно незареєстрованих безробітних (з 14 до 5% від загалу 
економічно активного населення). Також трохи зменшилася частка офіційно зареє-
строваних безробітних (з 5 до 2%) (рис. 4.1.3).  

 
Рис. 4.1.3. Динаміка розподілу респондентів за соціально-професійним  

статусом серед економічно активного населення України, % 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Маємо тренд до зменшення частки сільськогосподарських робітників (з 9 до 
3%); а серед робітників різного рівня кваліфікації – тренд до збільшення частки 
кваліфікованих робітників, при цьому частка некваліфікованих робітників суттєво не 
змінюється. 

З 18 до 13% скоротилася частка службовців та військовослужбовців. З іншого 
боку, маємо стрімке зростання прошарку спеціалістів різних сфер та рівнів освіти 
(з 15 до 29%) та поступове збільшення прошарку само зайнятого населення (підп-
риємців, фермерів, орендаторів тощо) (з 5 до 9%). Частка керівників різних рівнів 
суттєво не змінюється.  

Отже, якщо повернутися до Дж.Голдторпа та співвіднести з його трьохкласовою 
схемою зазначені вище соціально-професійні кластери, то можна зробити висновок 
про поступове збільшення, насамперед, прошарків проміжного та службового кла-
сів та відповідне зменшення робітничого.  

У контексті трансформацій соціально-професіональної структури доцільним є 
визначення динаміки рівня освіти населення. За результатами національних моні-
торингових опитувань УІСД/ЦСМ 2001–2007 рр. головними тенденціями є збіль-
шення часток населення з повною вищою освітою та базовою вищою освітою: з 21 
до 27% у першому випадку та з 24 до 30% – у другому (рис. 4.1.4). Такі дані певною 
мірою пояснюють стрімке зростання кількості спеціалістів, зазначене вище. Також 
спостерігаємо стабільне зменшення частки населення з початковим рівнем освіти, 
з 2001 по 2007 р. їх кількість зменшилася з 9 до 3%.  
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Рис. 4.1.4. Динаміка розподілу респондентів за рівнем освіти,  
доросле населення старше 18 років, % 

Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Аналіз трансформаційної структури суспільства також передбачає дослідження 

ролі різних соціальних та професіональних груп, іншими словами, які саме прошар-
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ки соціальної структури мають найбільший вплив на ухвалення суспільно важливих 
рішень і, відповідно, представляють собою рушійні сили трансформаційного про-
цесу. Традиційно, за оцінками населення, до першої п’ятірки таких груп останніми 
роками попадають: злочинний світ, підприємці та бізнесмени, лідери політичних 
партій, службовці держапарату, а також робітники. Проте, незважаючи на стабільно 
високі позиції у "рейтингу значущості", рівень впливу цих груп істотно коливається 
(рис. 4.1.5).  
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Рис. 4.1.5. Динаміка відповідей на запитання: "Як Ви думаєте, які соціальні 
групи відіграють значну роль у житті українського суспільства?", % 

Джерело: за матеріалами моніторингу ІС НАНУ. 

 
За оцінками населення, з 2000 по 2006 р. помітно зменшується значення зло-

чинних структур (з 43 до 34%), а також службовців держапарату (33 до 26%). 
З іншого боку, істотно зростає роль робітників (з 25 до 28%), підприємців (з 32 до 
33%) та лідерів політичних партій (з 25 до 36%), які в 2006 р. вже займають першу 
сходинку рейтингу, випереджаючи злочинний світ. Слід зауважити, що таке зрос-
тання значення лідерів політичних партій не можна розглядати без урахування 
контексту політичної ситуації в країні, зокрема так званої "Помаранчевої револю-
ції", а також подальших виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади. 

Отже, аналізуючи сучасну соціальну структуру українського суспільства в кон-
тексті її трансформації, не можна не помітити ряд позитивних зрушень, що відбулися 
протягом відносно нетривалого проміжку часу (останні шість – сім років). Так, помітно 
зменшуються нижчі страти суспільства та розширюються середні, таким чином стабі-
лізуючи соціальну структуру та поступово наближуючи її до європейських стандартів. 
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При цьому трансформації відбуваються не тільки на рівні матеріального розподілу, 
змінюється соціально-професіональний профіль суспільства: суттєво збільшуються 
частки спеціалістів та самозайнятих (підприємців, орендаторів тощо). Це певною 
мірою зумовлюється підвищенням освітнього рівня населення, зокрема збільшенням 
прошарків населення з повною вищою та базовою вищою освітою.  

Проте говорити про європейську ромбовидну соціальну структуру з великим 
середнім та невеликими вищим та нижчим класами в контексті України можна ли-
ше як про один із варіантів її подальшого розвитку, який значною мірою залежить 
від державної соціально-економічної політики. У цьому контексті доцільно звернути 
увагу на високі позиції лідерів політичних партій у рейтингу впливу серед соціаль-
них груп. Роль політичних лідерів є особливо значною в переломні періоди розвит-
ку, коли від них вимагається швидке ухвалення рішень, здатність правильно розу-
міти конкретні завдання. За таких умов особливого значення набувають компетен-
тнісні характеристики сучасних політиків, удосконалення системи відбору лідерів 
і підвищення демократичної політичної ангажованості суспільства як найважливіші 
умови ефективного політичного управління. 

4.2. Диференціація доходів населення  

та її сприйняття громадською думкою 

Основними вимірами економічного становища індивіда, що дозволяє робити ви-
сновки щодо стабільності його позиції, можливостей забезпечувати собі той чи інший 
рівень життя, є обсяг власності та рівень поточного доходу. Власність у свою чергу 
може розділятися на таку, що перебуває в особистому користуванні (особисте май-
но), та капіталізовану, таку, що приносить дохід або може за необхідності значно 
поліпшити матеріальне становище індивіда (виробничий капітал, акції, облігації, не-
рухомість тощо). Майнова нерівність визначається дохідною, оскільки належний рі-
вень доходів визначає в кінцевому підсумку обсяг особистого майна. Рівень доходів у 
свою чергу залежить також і від обсягу капіталізованого майна та визначається вмі-
лим його використанням. Саме рівень доходів здебільшого зумовлює рівень та якість 
поточного споживання. Дохідна диференціація є показником загальної економічної 
диференціації, що існує в суспільстві. Тому задля визначення впливу економічної 
нерівності на загальний рівень та характеристики соціальної напруженості в суспіль-
стві використовуватимемо насамперед рівень доходів цих груп, а також показники 
диференціації доходів.  

У науковій літературі з соціальних проблем тривалий час домінувала теза про 
зближення рівня життя різних соціальних груп, про переваги планової соціалістич-
ної економіки, що забезпечує соціальну та економічну рівність, над капіталістич-
ною. Діючу систему розподілу можна було схвалювати, використовуючи при цьому 
лише узагальнюючі показники. Проте, хоча в політичній літературі зближення різ-
них соціальних верств інтерпретувалося виключно як позитивний чинник, провідні 
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соціологи попереджали про негативний вплив на економіку та розвиток суспільства 
зрівняльної системи оплати праці.  

Наприкінці 1980-х рр. у соціологічній літературі активно починають обговорюва-
тися соціальні аспекти диференціації доходів: залежність їх від соціально-
демографічних чинників, різниця в доходах різних соціальних верств, поява нових 
джерел доходів. У 1991 р. вийшла перша фундаментальна праця на цю тему – 
книга Л.С.Ржаніциної "Доходи: рівень, диференціація, гарантії". І хоча на час напи-
сання книги різниця в доходах ще не набула таких масштабів, як сьогодні, автор 
звертає увагу на появу тенденцій значної їх поляризації: "…особливе занепокоєння 
викликає стрімко зростаюча незбалансованість доходів та витрат населення, що 

загрожує перетворитися на катастрофу" 6 . Робота містить ґрунтовний аналіз но-
вого для тих часів явища – бідності. 

З початку 1990-х рр., у пострадянський період, у міру інтенсифікації процесу 
ринкових перетворень розпочинається стрімке соціальне розшарування за показ-
ником матеріального добробуту, визначальним чинником якого є рівень доходів. 
Інтерес до теми доходів населення з боку дослідників значно зростає. З’являється 
багато публікацій стосовно різних аспектів майнової та дохідної диференціації. 
Якщо раніше основним критерієм диференціації було місце у структурі владних 
відносин, то з початком трансформаційних процесів основним стратифікаційним 
елементом стає економічна нерівність та рівень доходів як основний її прояв, хоча, 
звичайно, і перший не втратив свого суттєвого значення. Тобто основою економіч-
ної стратифікаційної позиції індивіда в сучасному українському суспільстві виступає 
перш за все рівень доходів та споживання, оскільки дуже незначна частина насе-
лення має доступ до важелів перерозподілу державного майна та володіє капіта-
лом, що приносить дохід і тим самим впливає на рівень життя. В.В.Радаєв, говоря-
чи про статусні позиції індивіда в сучасному суспільстві, виділяє такі критерії еко-
номічної стратифікації [7]: 

- розміри отримуваних доходів, 
- досягнутий рівень життя, 
- масштаби накопиченої приватної власності, 
- масштаби контрольованого виробничого капіталу. 
У цій умовній схемі рівень доходів поставлено на перше місце, як визначальний 

чинник щодо інших параметрів економічної позиції індивіда чи групи. При застосу-
ванні диференціації доходів як чинника соціальної стратифікації дослідники вико-
ристовують різні методологічні підходи.  

Державний комітет статистики України при проведенні вибіркового обсте-
ження умов життя домогосподарств України застосовує таку класифікацію до-
ходів домогосподарств: усі види грошових, натуральних доходів, а також усі 
види соціальної допомоги, включаючи субсидії на відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, подарунки, доходи від продажу особисто-
го та нерухомого майна, використані заощадження тощо [8]. При цьому в  ході 
обстеження розрізняються: 

 грошові доходи домогосподарства;  
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 загальні доходи домогосподарства, що включають грошові доходи та вар-
тість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за ви-
ключенням матеріальних затрат на її виробництво) у порядку самозаготівель; вар-
тість грошової допомоги й подарунків від родичів та інших осіб, суму пільг та суб-
сидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, санаторно-
курортних путівок, послуг транспорту та зв’язку; 

 сукупні ресурси домогосподарства, що складаються із загальних доходів, 
використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, бор-
гів, взятих домогосподарством, а також повернених домогосподарству боргів. Цей 
показник відображає потенційні ресурси домогосподарства. 

Показником, що відображає реальний поточний стан матеріального добробуту 
домогосподарств, фахівці Держкомстату називають наявні ресурси домогосподар-
ства, які включають грошові витрати (за виключенням аліментів, допомоги родичам 
та іншим особам), та враховують вартість спожитої в домогосподарстві продукції, 
отриманої з особистого підсобного господарства (за виключенням витрат на її ви-
робництво) в порядку самозаготівель та від інших домогосподарств, суму пільг та 
субсидій на відшкодування витрат на оплату ЖКП, на придбання палива, а також 
суму пільг на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту 
та зв’язку. В основу розрахунку цього показника покладені дані щодо витрат домо-
господарств як більш надійні порівняно з даними щодо доходів, які респонденти 
схильні занижувати. 

У соціологічних дослідженнях часто для групування респондентів за рівнем дохо-
дів використовують методи статистики. Одним із них є вимір диференціації доходів 
за так званими дохідними групами населення: малозабезпечені, середньозабезпече-
ні та високозабезпечені. Межі доходів таких груп визначаються нормативними мето-
дами за допомогою розробки споживацьких бюджетів на основі теоретичних уявлень 
про склад та розміри споживання на рівні мінімуму матеріальної забезпеченості. 

Наприклад, В.О.Мандибура як "базово-структурний показник для оцінки вартісних 
критеріїв диференціації населення за рівнем особистого споживання і майнового 
стану" (що вираховується на основі доходів та витрат) використовує нормативно 
встановлений мінімальний споживчий бюджет, "що визначає межу, нижче якої почи-
нається рівень споживання, що може бути віднесений до стану бідності" [9, с. 38]. 

Всеросійський центр рівня життя (ВЦРЖ) у моніторингу "Доходи та рівень життя 
населення" використовує поряд з іншими подібну до описаних вище методику ви-
вчення диференціації доходів населення [10]. Виділяють такі дохідні групи: бідні – 
з доходом нижче одного прожиткового мінімуму (далі ПМ); малозабезпечені – з дохо-
дом від одного до двох ПМ (що приблизно відповідає рівню МСБ – мінімального 
споживчого бюджету, під яким мається на увазі бюджет, що дозволяє на мінімаль-
но необхідному рівні задовольняти потреби людини в харчуванні й придбанні більш 
широкого набору та з довшими строками служби непродовольчих товарів і послуг, 
ніж у складі прожиткового мінімуму, та забезпечує відновлювальний рівень спожи-
вання); відносно забезпечені (середні) – з доходом від двох ПМ до бюджету висо-
кого достатку (далі БВД; мається на увазі такий бюджет, що дозволяє задовольня-
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ти раціональні фізичні й духовні потреби та забезпечувати характер споживання, 
що розвивається); забезпечені та багаті – з доходом вище БВД. На основі такого 
підходу вираховується коефіцієнт спрямованості процесу стратифікації населення 
за нормативним стандартом споживання відповідно до ПМ. Розглядається співвід-
ношення чисельності "бідних" та "забезпечених" на 1000 чоловік населення. Якщо 
цей коефіцієнт більше одиниці, то це свідчить про переважання бідності. Такі під-
ходи дозволяють певною мірою достовірно визначити різницю в доходах усього 
населення та окремих груп. Їх слабким місцем є довільність меж мінімального та 
раціонального споживання. 

При вивченні диференціації доходів та становища різних дохідних груп часто 
користуються відносними межами бідності чи забезпеченості, які можуть вирахову-
ватися як частка від середнього, медіанного чи модального значення доходів або 
базуватися на встановленій державою межі малозабезпеченості тощо. Наприклад, 
проводячи аналіз бідності в Україні для виділення частки дуже бідних домогоспо-
дарств в усій сукупності опитаних, дослідники Київського міжнародного інституту 
соціології виділяють відносну межу бідності, яка становить 40% від середньодушо-
вого споживання домогосподарств. А фахівці Ради з вивчення продуктивних сил 
України найбільш прийнятним для сучасних українських умов уважають викорис-
тання відносного критерію для виділення бідних домогосподарств – 75% медіанно-
го рівня загальних витрат у розрахунку на умовно дорослого.  

Перш ніж визначити, яким чином населення України сприймає існуючу дохідну 
нерівність, реагує на зміни в системі розподілу матеріальних благ, охарактеризує-
мо зміни, які відбулися в розподілі доходів протягом останніх років, визначимо па-
раметри та ознаки сучасної дохідної нерівності в українському суспільстві, а також 
з’ясуємо, яким є розподіл самооцінок населенням свого добробуту, що, зокрема, 
визначаються уявленнями про належне у сфері розподілу суспільного доходу, об-
разами розподільчої справедливості. 

Переважна більшість громадян України вважають рівень власного життя дуже 
низьким, відчувають себе бідними. У суспільній свідомості загальна бідність в Укра-
їні стала чимось на зразок аксіоми. Аналіз динаміки самоідентифікації респондентів 
за шкалою забезпеченості свідчить про поступове зменшення частки тих, хто вва-
жає себе представником середньої за рівнем добробуту групи, та збільшення се-
ред населення частки людей, що відносять себе до малозабезпечених. Важливий 
вплив на формування відчуття "суб’єктивного зубожіння" має порівняння теперіш-
нього економічного потенціалу своєї родини (чи свого особистого) з минулим (що 
може дійсно відзначатися відчутно кращими умовами життя або ж безпідставно 
ідеалізуватися). 

За даними соціологічних досліджень, проведених Українським інститутом соці-
альних досліджень ім. О.Яременка протягом 2000–2007 рр. можна прослідкувати 
динаміку відповідей респондентів на запитання: "Якщо рівень матеріального доб-
робуту пересічного мешканця України взяти за деякий середній показник, то як Ви, 
порівняно з ним, оцінили б власне матеріальне становище?" (рис. 4.2.1). 
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Рис. 4.2.1. Динаміка розподілу відповідей на запитання: "Якщо рівень  
матеріального добробуту середньостатистичної сім’ї України прийняти 

за деякий середній показник, то як Ви, порівняно з ним, оцінюєте  
матеріальне становище Вашої сім’ї?", % 

Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Як видно з наведених даних, протягом останніх шести років відбулися значні 

зрушення в оцінці громадянами України свого матеріального становища. Так, якщо 
в 2001 р. майже кожен п’ятий опитаний (17%) вважав своє матеріальне становище 
дуже низьким, то у 2007 р. таких було вже 3%.  

Звичайно, уявлення про рівень матеріального добробуту "середнього", "пересіч-
ного" українця у більшості респондентів значно завищені, так само, як і уявлення про 
"нормальний дохід" [9]. "Комплекс меншовартості" в оцінці власного матеріального 
становища переважної більшості населення, високий рівень домагань характеризує 
затяжну ситуацію відносної депривації значної частини суспільства і, відповідно, 
сприяє розвитку негативної соціальної напруженості. Така ситуація впливає на еко-
номічну поведінку людей, породжуючи утриманські настрої, знижуючи трудову актив-
ність, ініціативу та бажання шукати додаткові заробітки, розпочинати самозайнятість 
чи підприємницьку діяльність, а також сприяє формуванню атмосфери ворожості до 
тих, хто зумів скористатися ситуацією економічних змін на свою користь. 

Песимістичні оцінки змін у власному добробуті зумовлені впливом реально пе-
режитих особистих негараздів, нехай і нетривалих. Навіть коли неприємності вже 
позаду, людина ще довго відчуває свою безпорадність перед загрозою повторення 
ситуацій безробіття та відсутності засобів до нормального існування, зневіряється 
в можливості уникнути їх повторення в майбутньому, тому й прогнозні оцінки дина-
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міки власного матеріального становища в населення України здебільшого негатив-
ні. "Вилучення" із суспільно-нормальних практик сприяють втраті соціального опти-
мізму, зростанню фрустраційних та антисоціальних настроїв, що визначають хара-
ктер та рівень соціальної напруженості в суспільстві. На жаль, протягом останніх 
років усе більше людей зазнає дії подібного стану, що характеризує високий рівень 
депривації в суспільстві. 

За даними Держкомстату України, протягом останніх років спостерігається по-
силення регіональної диференціації доходів населення [8]. До того ж міжобласна 
диференціація в грошових доходах населення поглиблюється швидше, аніж розрив 
в економічному потенціалі. Причому як за самооцінками (результати соціологічних 
опитувань), так і за об’єктивними критеріями, що їх використовує Держкомстат (ви-
трати, доходи, наявні ресурси), перелік "найкраще забезпечених" регіональних 
одиниць України очолює Київ, а завершують АР Крим (зокрема, сильно виділяється 
за рівнем, глибиною та гостротою бідності м. Севастополь), Луганська й Миколаїв-
ська області. 

Згідно з даними Держкомстату наявність хоча б однієї особи з вищою освітою у 
складі домогосподарства вдвічі знижує ризик бідності і є вагомим чинником більш 
високого рівня життя родини [8]. З підвищенням освітнього рівня членів сімей збі-
льшується частка грошових доходів у загальних доходах домогосподарства і від-
повідно зменшується значення підсобного господарства та інших джерел натура-
льних надходжень. Якщо в домогосподарствах, де жоден з дорослих не має навіть 
середньої освіти, грошові доходи не перевищують половини сукупних, то там, де 
всі дорослі мають вищу освіту, цей показник наближається до 80%, а що вищою є 
частка грошових доходів у сукупних, то вищою є ймовірність для домогосподарства 
потрапити до верхніх децилів споживання. 

Витрати часу й грошових коштів, необхідних для отримання освіти та профе-
сійної підготовки, необхідно розглядати як інвестиції в людський капітал. Такі інвес-
тиції будуть економічно обґрунтованими тільки тоді, коли вони принесуть віддачу, 
окупляться, тобто якщо отримана освіта чи професійна підготовка забезпечать 
більш високий рівень доходів.  

Проте, з одного боку, теорією людського капіталу однозначно встановлено, що з 
підвищенням рівня освіти у вигляді знань та компетенцій доходи людини зростають. 
У США, за даними статистики, кожен рік, затрачений на навчання, збільшує зарплату 
працівника в середньому на 10% [11]. У розвинених країнах інвестиції у власний роз-
виток дають віддачу в 22% у порівнянні з середньою нормою прибутку у виробничій 
сфері – 8%. В успішних західних компаніях, які витрачають 8–10% фонду оплати пра-
ці на розвиток персоналу, віддача становить не менше 10–12%. Позитивний зв’язок 
освіти та доходів можна простежити й в українському суспільстві, хоча й з багатьма 
відхиленнями та викривленнями. Це підтверджується низкою соціологічних обсте-
жень. Так, за результатами емпіричних досліджень соціально-економічної поведінки 
найманих працівників, управлінського персоналу та власників промислових підпри-
ємств України, проведених Інститутом соціології НАН України за методикою, запро-
понованою фахівцями Міжнародного центру перспективних досліджень та компанії 
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GFK-USM, були розраховані індекси поточного матеріального становища з такими 
значеннями: 

- індекс працівника з вищою освітою – 63,7; 
- індекс працівника з середньою спеціальною освітою – 66,9; 
- індекс працівника із загальною середньою освітою – 57,4; 
- індекс працівника з неповною середньою освітою – 35,1. 
Хоча всі індекси менші 100, що свідчить про переважання негативних оцінок свого 

матеріального становища в усіх групах респондентів, вони вищі в групах осіб з вищою 
та середньою спеціальною освітою, що, ймовірно, відбиває специфіку промислових 
підприємств. 

Тенденція до збільшення доходів з підвищенням рівня освіти підтверджується 
розрахунками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Укра-
їни. За їх даними, середній розмір сукупних особистих доходів зростає прямо 
пропорційно до рівня освіти осіб, що їх отримують. При цьому рівень доходу осіб, 
що мають повну вищу освіту в 1,6 раза вищий, ніж в осіб з повною загальною 
середньою освітою (відповідні дані за 2003 р. – 390 і 253 грн; за 2004 р. – 502 
і 318 грн) [11]. Крім того, рівень освіти впливає не лише на особисті доходи, а й 
на матеріальний добробут домогосподарства, членом якого вона є. Наявність 
у домогосподарстві хоча б однієї особи з вищою освітою зменшує ризик бідності 
в 1,6 раза порівняно із середнім по країні показником, а також сприяє підвищен-
ню середніх показників доходів і витрат усіх членів домогосподарства. Слід за-
уважити, що в останньому випадку на доходи / витрати домогосподарства мо-
жуть впливати доходи інших членів сімей, які можуть не мати вищої освіти, але 
заробляти більше. 

У країнах з перехідною економікою, до яких належить і Україна, рівень доходів 
не завжди визначається ступенем трудового внеску працівника у вироблений про-
дукт. З іншого боку, зайнятість не гарантує достатній для гідного життя рівень до-
ходів. Основною причиною такої ситуації є загально низькі стандарти оплати праці 
в країні та економічні деформації перехідного періоду. Наскільки відповідає рівень 
заробітної платні (доходу) реальним трудовим витратам, яскраво свідчать наведені 
нижче дані (табл. 4.2.1).  

За даними опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства" (ве-
ресень 2006 р.) можна простежити певну обернену пропорційність у відповідях 
респондентів залежно від приналежності до груп інноваційності. Так, представники 
групи консерваторів вирізняються серед інших найменшою часткою тих, хто повніс-
тю погоджується, що їхній розмір зарплатні (доходу) відповідає реальним трудовим 
витратам (17%). Найбільший відсоток тих, хто погодився з цим твердженням, було 
зафіксовано серед новаторів (40%). Крім того, серед респондентів-новаторів ви-
явилося більше тих, хто повністю не погодився, що отримана ними заробітна плата 
нижча трудового внеску (37%). Тобто, що вища в людини схильність до нововве-
день, рівень мобільності та можливості продукувати нові ідеї (група новаторів), то 
менші серед них показники невдоволення відповідністю рівня своєї заробітної пла-
ти трудовому внеску.  
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Таблиця 4.2.1 
Розподіл відповідей респондентів щодо відповідності рівня своєї зарплатні 

(доходу) реальним трудовим витратам, % 

Варіант відповіді 
Консер-
ватори 

(група 1) 

Тяжіють до 
консерваторів  

(група 2) 

Тяжіють до 
новаторів 
(група 3) 

Новатори 
(група 4) 

Розмір зарплатні (доходу) в і д п о в і д а є  реальним трудовим витратам 
Повністю згодні 17 23 30 40 
Повністю не згодні 72 69 67 54 
Вагаються з відповіддю 11 8 3 6 
Розмір зарплатні (доходу) н и ж ч е  реальних трудових витрат 
Повністю згодні 63 62 63 56 
Повністю не згодні 22 26 31 37 
Вагаються з відповіддю 15 12 6 7 
Джерело: опитування "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.". 

 
Варто також зазначити, що залежність "рівень освіти – рівень доходів" в україн-

ській економіці має свою специфіку, віддзеркалюючи той факт, що "водороздільна 
смуга" щодо матеріальної забезпеченості й досі не збігається з траєкторією освіт-
ньо-професійних досягнень, якості та результатів трудової діяльності. Але є підс-
тави стверджувати, що, незважаючи на істотні суперечності, в Україні простежуєть-
ся тенденція (яка що далі набуватиме характеру закономірності) до прямо пропор-
ційної залежності рівня освіти та рівня доходів. Про це також свідчать дані соціоло-
гічного опитування (2006, вересень) щодо матеріального стану сімей за освітою 
(табл. 4.2.2).  

Таблиця 4.2.2 
Розподіл відповідей респондентів на запитання щодо оцінки матеріального 

становища своєї сім’ї за рівнем освіти, % 
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Дуже низьке 17 18 40 16 9 0 
Низьке 5 13 46 21 15 0 
Нижче середнього 3 8 41 28 20 0 
Середнє 1 3 31 29 35 1 
Вище середнього 1 4 25 26 44 0 
Високе 0 0 10 18 72 0 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ (грудень 2007). 
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Порівнюючи рівень освіти, можна побачити, що кращий матеріальний стан ма-
ють люди з вищою освітою. Аналогічна ситуація спостерігається й щодо фінансово-
го становища родин. Родини, члени яких мають вищу або базову вищу освіту, зна-
ходяться в кращому фінансовому становищі. 

Більш того, судячи з досвіду розвинених країн, необхідно враховувати, що з пе-
реходом до нової економіки, економіки знань, освітні відмінності стають вирішаль-
ними не тільки для дохідної, але й загалом для статусної диференціації населення. 

Дещо інша залежність існує між доходами дорослого населення й рішеннями 
щодо підвищення освітньо-професійного рівня чи перекваліфікації. Недостатні 
доходи від праці особи даної когорти пов’язують з недостатністю знань і тому охоче 
продовжують навчання або виявляють наміри його продовжити. Що ж до високооп-
лачуваних працівників, то тут простежуються дві тенденції [12]: 

– якщо характер та зміст діяльності вимагає нових знань, постійного підтвер-
дження своєї кваліфікації та компетенцій, то дані працівники бажатимуть навчатися 
далі практично безперервно; 

– якщо доходи достатні, а компетенцій вистачає для виконання поточних тру-
дових функцій та завдань, то працівник може знехтувати можливістю продовження 
освіти. 

Необхідно підкреслити, що доходи є важливим, але не єдиним фактором, що 
визначає ставлення до освіти й бажання її одержувати чи продовжувати. Так, ви-
явлено, що, крім доходів, на рішення молоді про освіту чинять вплив такі фактори, 
як тип навчального середнього закладу, який закінчив випускник, соціально-
професійний статус батьків, місце проживання. Їх сукупний кумулятивний ефект 
детермінує мотивацію до вступу у ВНЗ. На рішення дорослих, крім доходів, впли-
вають бажання підвищити соціальний статус, зробити кар’єру, забезпечити ста-
більну зайнятість та пенсію. 

Важливим питанням залежності "доходи – освіта" є вибір напряму освіти не 
лише за покликанням, а згідно з потребами ринку чи, точніше, з потребами бізнесу. 
Такі ринково затребувані професії дійсно приносять більше доходів і спонукають 
обирати відповідні спеціальності. Але покладатися тільки на поточні потреби бізне-
су та обирати професії, що користуються попитом зараз, не орієнтуючись на май-
бутні потреби економіки не можна. З іншого боку, ті професії, які будуть потрібні 
ринку завтра, сьогодні ще не затребувані і є низькооплачуваними. Водночас вна-
слідок автономності освіти люди продовжують обирати професії, що провокують 
надвиробництво спеціалістів. 

Оцінка ситуації диференціації доходів у суспільстві була б неповною без аналі-
зу розподілу населення за рівнем індивідуальних доходів. Величина середньоду-
шового доходу визначається особистими доходами "основних годувальників" ро-
дини. Диференціація за індивідуальним доходом дозволяє виділити індивідуальні 
"кореляти заможності", визначити демографічні характеристики високодохідних 
верств, їхнє становище на ринку праці, особливості економічної поведінки та порів-
няти їх з відповідними показниками найменш забезпечених. Розмір особистого 
доходу досить значною мірою відображає соціально-економічне становище люди-
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ни в суспільстві, є показником її життєвих можливостей, визначає самопочуття, 
свідчить про ступінь адаптованості до нових економічних умов. Так, якщо в 2003 р. 
майже половина опитаних повідомила про доходи сім’ї в розрахунку на одного 
члена родини на рівні менш ніж 200 грн, то в 2004 р. таких уже виявилося 25%, 
у 2005 р. – 7%, а в 2007 р. про таку суму вже було просто недоречно говорити 
(табл. 4.2.3). Індивідуальні доходи у вересні 2007 р. 27% респондентів мали на 
рівні 501–1000 грн, а більш ніж 2000 грн отримували 7%.  

Таблиця 4.2.3 
Динаміка відповідей респондентів на запитання: "Яким був доход Вашої  

родини минулого місяця в розрахунку на одного члена родини?", % 

Варіант відповіді 2003 2004 2005 

Менш ніж 200 грн 47 25 7 
Від 201 до 300 грн 15 29 14 
Від 301 до 500 грн 9 16 15 
Більше 500 грн 6 9 30 

Варіант відповіді 2007 

 

До 350 грн 10 
Від 351 до 500 грн 24 
Від 501 до 1000 грн 29 
Від 1001 до 2000 грн 11 
Від 2001 грн та більше 5 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Респонденти з найвищим матеріальним рівнем найчастіше представлені керівни-

ками різних рангів, власниками фірм, кваліфікованими службовцями і рідше – неквалі-
фікованими робітниками. А серед працюючих респондентів з низьким рівнем особисто-
го середньомісячного доходу висока питома вага некваліфікованої робочої сили. 

Найбільше працюючих респондентів з доходом, що не перевищує 500 грн на 
місяць, зайняті в сільському й лісовому господарстві та у промисловості, тобто у 
сферах, де широко застосовується некваліфікована фізична праця та фіксуються 
найбільші затримки по виплаті заробітної плати. Засобом до збільшення особис-
тих доходів є додаткова зайнятість. Серед осіб з високим рівнем особистих до-
ходів набагато більше тих, хто має дохід за основним місцем роботи та підроб-
ляє (має заробіток з додаткової роботи на підприємствах, фірмах, в організаціях, 
більш-менш регулярну випадкову роботу). Найчастіше – це робота у сфері про-
мисловості, будівництва, побутового обслуговування населення. Заняття бізне-
сом та підприємницькою діяльністю також значно сприяє підвищенню особистого 
добробуту. Ринковий "плюралізм доходів" для високодохідних груп проявляється 
також в отриманні доходів від інвестицій, посередницької діяльності. Тоді як для 
осіб із найменшими доходами – від продажу продукції, вирощеної або виготовле-
ної членами сім’ї спеціально для продажу (серед високодохідної категорії такий 
вид доходу зустрічається втричі рідше), дохід у вигляді продуктів, вирощених на 
ділянці, дачі, фермі. Серед цієї категорії респондентів, у силу особливостей со-
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ціально-демографічного складу групи високою є частка соціальних трансфертів 
(близько 30%). 

Розшарування населення України за рівнем доходів (середньодушових та інди-
відуальних) протягом останніх років поглибилося, про що свідчить аналіз динаміки 
наведених вище розподілів та коефіцієнтів. Нерівність в особистих доходах, що 
визначає матеріальне розшарування в суспільстві, не тільки залежить від індивіду-
альних характеристик – рівня освіти, статусу на ринку праці, ступеня економічної 
активності, але й проявляється у континуумі територіально-поселенської структури, 
гендерної нерівності.  

На зростання доходів населення значною мірою вплинуло саме підвищення 
номінальної та реальної заробітної плати. У цілому по Україні реальна заробітна 
плата за І квартал 2007 р. зросла на 12,3% у порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року. При цьому в 15 регіонах індекс реальної заробітної плати пере-
вищував середній рівень по країні. Найвищі показники зростання реальної заробіт-
ної плати спостерігалися в Херсонській (115,8%), Івано-Франківській (115,6%), Оде-
ській (115,5%) областях та м. Києві (115,2%). Найгірша ситуація склалася в Луган-
ській (108,5%) і Сумській (107,8%) областях (рис. 4.2.2). 

Значний вплив на збільшення доходів населення спричинило зростання номі-
нальної заробітної плати. Якщо в 2006 р. середньомісячна заробітна плата стано-
вила 1041 грн, то за І квартал 2007 року вона зросла до 1161 грн (на 11,5%), що 
становило 126,3% від рівня зарплати І кварталу 2006 р. й у 2,3 раза перевищило 
прожитковий мінімум для працездатних осіб. 

Результати аналізу свідчать про позитивні тенденції щодо розподілу працівни-
ків за рівнем номінальної заробітної плати. Так, у цілому по Україні в І кварталі 
2007 р. скоротилася частка працівників, що отримували заробітну плату, нижчу за 
прожитковий мінімум. Якщо в грудні 2006 р. ця частка становила 28,5%, то в бере-
зні 2007 р. вона скоротилася до 20,3%. У розподілі працівників за рівнем номіналь-
ної заробітної плати в 2006 р. найбільшу питому вагу – 35%, мали працівники, які 
отримували заробітну плату в межах 525–1000 грн У І кварталі 2007 р. найбільша 
питома вага – 42,3%, була в групи працівників із заробітною платою, що перевищу-
вала 1000 грн.  

Такі самі позитивні зрушення спостерігаються і в порівнянні середньої та міні-
мальної заробітної плати (яка в І кварталі 2007 р. становила 400 грн). Якщо в 
2006 р. заробітну плату на рівні мінімальної мали 17% працюючих, то в березні 
2007 р. ця частка найманих працівників скоротилася в цілому по Україні до 7,3%. 

Аналіз отриманих даних констатує збереження значної регіональної диферен-
ціації. Якщо в цілому по країні питома вага працівників, яким заробітна плата за 
березень 2007 р. була нарахована в межах мінімальної, становила 7,3%, то тільки 
у восьми регіонах цей показник був нижчим за середнє значення. Тільки в м. Києві 
(2,8%) та в Донецькій області (3,4%) частка працівників з мінімальною зарплатою 
приблизно вдвічі менша, ніж у середньому по країні. У трьох регіонах (Луганська, 
Запорізька області та м. Севастополь) така категорія працівників приблизно в півтора 
раза менша від середнього рівня. У 14-ти областях частка найманих працівників 
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Рис. 4.2.2. Індекси реальної заробітної плати в регіонах України в І кварталі 
2007 р., % до відповідного періоду попереднього року 

Джерело: за даними моніторингу ІДСД НАНУ. 

  
з мінімальною зарплатнею значно перевищує середній рівень і становить від 9,2% 
(Рівненська область) до 13,2% (Тернопільська область) (рис. 4.2.3). 

Попри загальне скорочення частки працівників з мінімальною заробітною платою, 
у І кварталі 2007 р. не відбулося суттєвих змін щодо скорочення рівня регіональної 
диференціації. Так, у західних сільськогосподарських регіонах середня зарплата за-
лишилася значно нижчою, ніж у промислових східних областях. Якщо в 2006 році 
різниця між максимальною та мінімальною заробітною платою по регіонах залишала-
ся на рівні 2005 р. і становила 2,38 раза, то в І кварталі 2007 р. ця розбіжність зросла 
до 2,5 раза. Рейтинг регіонів України за рівнем середньої номінальної заробітної пла-
ти в І кварталі 2007 р. не змінився. Як і в 2006 р., на першому місці залишається м. 
Київ (середня зарплата зросла до 1961 грн), за ним – Донецька, Дніпропетровська та 
Запорізька області. У кінці рейтингу зосталися Вінницька, Чернігівська, Волинська 
та Тернопільська області. Середньомісячна зарплата лишилася вищою за середній  

% 
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Рис 4.2.3. Регіональний розподіл питомої ваги працівників  
з мінімальною заробітною платою у березні 2007 р., % 

Джерело: за даними моніторингу ІДСД НАНУ. 

 
рівень по Україні (1161 грн) все в тих же п’яти регіонах: м. Київ, Донецька, Дніпро-
петровська, Запорізька та Київська області (рис. 4.2.4). 

При цьому необхідно звернути увагу на збільшення розриву між середньою 
та мінімальною зарплатою. Так, якщо в 2004 р. мінімальна зарплата становила 
40,2% від середньої по країні, у 2005 р. – 41,2%, у 2006 р. – 38%, то на кінець 
І кварталу 2007 р. цей показник знизився вже до 34,5%. У цілому по країні спів-
відношення середньомісячної та мінімальної заробітної плати зросло з 2,6 раза 
в 2006 р. до 2,9 раза в І кварталі 2007 р. Показник І кварталу 2007 р. все ж пере-
вищує мінімальну норму, встановлену Європейською соціальною хартією, згідно 
з якою мінімальна зарплата повинна становити не менше третини середньої за-
робітної плати, але не відповідає рекомендаціям МОП, згідно з якими мінімальна 
зарплата має бути не нижчою 40–60% від середньої зарплати. У регіональному 
розрізі межі цього показника ще більш розширилися. За результатами 2006 р. 
найвищу та найнижчу щаблини за цим показником займають відповідно Київ 
(4,32 раза) та Тернопільська область (1,82 раза). У І кварталі 2007 р. ситуація ще  

% 
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Рис. 4.2.4. Рейтинг регіонів України за рівнем середньомісячної  
номінальної заробітної плати на одного штатного робітника  

в І кварталі 2006 р. та у 2007 р., грн 

Джерело: за даними моніторингу ІДСД НАНУ. 

 
більш загострилася: співвідношення середньої та мінімальної зарплати в Києві 
зросло до 4,9 раза, у Тернопільській області – до 1,96 раза (рис. 4.2.5). 

Зростання номінальної заробітної плати спостерігалося за всіма видами еко-
номічної діяльності (рис. 4.2.6). Проте аналіз структури цих змін свідчить про збе-
реження значної міжгалузевої диференціації. Найвищий темп зростання середньо-
місячної заробітної плати в І кварталі 2007 р. в порівнянні з І кварталом 2006 р. 
спостерігався в промисловості (на 31,2%), будівництві (29,8%), на авіаційному тра-
нспорті (29,9%), у сфері операцій з нерухомим майном, інжинірингу та надання 
послуг підприємцям (29,7%). 

грн 
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Рис. 4.2.5. Співвідношення середньомісячної та мінімальної заробітної плати 
в 2006 та І кварталі 2007 р. за регіонами України, рази 

 Джерело: за даними моніторингу ІДСД НАНУ. 

 
Незважаючи на те, що темп приросту у фінансовій сфері був не найвищим 

(24,2%), у ній зберігається найвищий рівень середньої зарплати – 2377 грн. Висо-
кий рівень зарплати залишається також у державному управлінні і в галузі транс-
порту та зв’язку (особливо в авіаційному транспорті). Так, середньомісячна заробі-
тна плата у фінансовій сфері за підсумками І кварталу 2007 р. становила 205% від 
середнього рівня по економіці; у сфері державного управління – 134%; на транс-
порті – 133% від середнього рівня.  

У той же час середня зарплата в таких соціально важливих сферах, як охо-
рона здоров’я та освіта залишається на значно нижчому від середнього рівні. 
Так, середня зарплата вчителів становить 72%, лікарів – лише 60% від середньо-
го рівня по економіці. 

Слід зауважити, що лише в 2005 р. був зафіксований найвищий рівень зростан-
ня заробітної плати в таких бюджетних сферах, як освіта, охорона здоров’я. Протя-
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гом 2006 р. темп зростання зарплати в цих сферах уповільнився, а в І кварталі 
2007 р. становив всього 117 та 118% від зарплати відповідного періоду поперед-
нього року. У березні 2007 р. частка працівників освіти та охорони здоров’я, яким 
була нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму, становила відпо-
відно 25,8% та 25,1%, що перевищувало показники, зафіксовані в грудні 2006 р. (21 
і 21,9% відповідно). 
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Рис. 4.2.6. Індекс середньомісячної заробітної плати за видами економічної 
діяльності в І кварталі 2007 р., % до відповідного періоду попереднього року 

Джерело: за даними моніторингу ІДСД НАНУ. 

 
Працівники освіти та охорони здоров’я мають високий кваліфікаційний та про-

фесійний рівень, забезпечений вищою освітою. Незважаючи на це, у квітні 2007 р. 
спостерігається зменшення питомої ваги працівників цих галузей, яким була нара-
хована зарплата вище 1000 грн. Якщо в грудні 2006 р. питома вага таких працівни-
ків становила 33,7% в освітніх установах і 21,8% в установах охорони здоров’я та 
соціальної допомоги, то на кінець І кварталу 2007 р. зазначена категорія працівни-
ків зменшилася відповідно до 29,1% та 15,5%. Водночас серед зайнятих у сферах 
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фінансової діяльності та державного управління питома вага працівників із зарпла-
тою понад 1000 грн становила значно більше половини – 69,6 та 63,1% відповідно. 

Отже, як і в попередні періоди, у І кварталі 2007 р. зберігаються помітна міжга-
лузева диференціація та відсутність залежності заробітної плати від професійно-
кваліфікаційного рівня працівників. 

Збіднілих за самооцінками власного матеріального становища серед насе-
лення України значно більше, аніж за реальними показниками рівня життя, зок-
рема за рівнем поточних доходів чи витрат. Загальна бідність в Україні в гро-
мадській думці населення стала чимось на зразок аксіоми. Це зумовлено до-
сить високою ймовірністю збідніння для більшості населення, коли за відсутно-
сті діючої системи соціального захисту будь-яка особиста чи соціальна подія, 
може зіштовхнути родину за межу бідності. Навіть доволі забезпечені люди 
з високим рівнем поточного споживання та доходів, зараховують себе до бід-
них. Частково це пояснюється феноменом відносної депривації, характерної 
для суспільств з економічною кризою, коли сформований рівень потреб та до-
магань значно випереджає можливість їх задоволення. Саме відносна депри-
вація лежить в основі багатьох пояснювальних схем виникнення та функціону-
вання соціальної напруженості в суспільстві, а також визначення ймовірності 
виникнення соціальних конфліктів з приводу розподілу суспільних благ. Відтак 
існуючий сьогодні в Україні розподіл доходів, що визначає матеріальне розша-
рування населення, абсолютна та відносна економічна депривація значної час-
тини суспільства, згідно з висновками теорій та емпіричних досліджень захід-
них соціологів, характеризує сучасну ситуацію в Україні як таку, що  сприяє вини-
кненню та розвитку негативної соціальної напруженості, накопиченню конфлікто-
генного потенціалу в площині розподілу матеріальних благ [13].  

Хоча нерівність за рівнем грошових доходів та витрат дійсно набула надмірно 

поляризованих форм, вона дещо нівелюється значним поширенням в Україні так 

званої "народної економіки", коли окрім грошових доходів у структурі сукупних до-

ходів домогосподарств значну роль починають відігравати натуральні надходжен-

ня, а також встановлені державою різноманітні пільги на оплату послуг. Збіднілі 

верстви, пристосовуючись до кризової ситуації, виробляють свої стратегії вижи-

вання, серед яких основне місце посідає самозабезпечення продуктами харчуван-

ня з присадибних ділянок, городів, дач тощо. Саме за рахунок цього нерівність між 

містом і селом у рівні загального споживання зменшується. Ще одним каналом 

перерозподілу доходів у суспільстві є офіційно незареєстрована трудова діяль-

ність. Участь у такій зайнятості найбільшою мірою характерна для середніх дохід-

них груп, та зменшує ймовірність їх збідніння. Завдяки цим чинникам нерівність 

у сукупних доходах та витратах, які визначають якість споживання, не виглядає так 

поляризовано, як нерівність у номінальному (грошовому) вимірі [14].   

Особисті зусилля населення, спрямовані на виживання у "паралельних" еконо-

мічних відносинах, пом’якшують визначену грошовими доходами нерівність і тим 

самим, зменшують імовірність переростання соціальної напруженості у відкриті 

акції протесту з приводу невдоволення системою розподілу. Необхідність докла-
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дання значних зусиль задля щоденного виживання для більшості населення, 

з одного боку, сприяє його деполітизації, зосередженню перш за все на поточних 

особистих проблемах, відгородженню від участі в будь-яких політичних акціях. 

З іншого боку, усвідомлення невідповідності зусиль та винагород призводить до 

подальшого накопичення негативного конфліктного потенціалу й за відповідних 

умов, про які йшлося в другому розділі роботи, може спонукати до масових висту-

пів протесту. Зокрема, ідеться про відповідність поширених у суспільстві уявлень 

про справедливий розподіл доходів реальній ситуації, що визначає готовність до 

сприйняття нерівності в доходах та статках. 

4.3. Соціальне та економічне самопочуття  

населення України 

Соціальне та економічне самопочуття населення у динаміці дозволяє оцінити 
зміни, що відбулися, а також, на основі очікувань особистісних та суспільних змін 
отримати певний прогноз щодо зростання матеріального становища, споживання, 
а відповідно, і розвитку економіки.  

 
Суб’єктивні оцінки матеріального становища дорослого населення Украї-

ни. У сучасному українському суспільстві майновий розрив між окремими групами 
населення є досить значним. Останній рік сприяв підвищенню рівня самооцінки 
матеріального становища (табл. 4.3.1): зросла питома вага опитаних, які обрали 
той чи інший варіант у верхній частині шкали самооцінки фінансового становища за 
критеріями купівельної спроможності. Зменшилася частка тих, кому вистачає лише 
на харчування.  

Водночас зростає рівень бажаного рівня життя та прибутків. Розрив між факти-
чним та бажаним (достатнім для забезпечення нормального рівня життя) рівнем 
доходів у розрахунку на одного члена родини збільшується: наприкінці 2006 р. він 
становив 1,8 раза, а наприкінці 2007 р. – 2,2 раза. Запит на щомісячний дохід 
у розрахунку на одного члена сім’ї перевищує середній рівень оплати праці в Україні 
(табл. 4.3.2) і суттєво залежить від віку, поточного матеріального становища та 
типу поселення постійного проживання (табл. 4.3.3).  

Розрив між поточним та бажаним рівнем доходів теоретично має стимулювати 
економічну активність населення, сприяти підвищенню попиту на послуги щодо 
отримання додаткових професійних навичок, сприяти професійній мобільності, 
підвищувати попит на кредити для ведення власного бізнесу.  

Як основа для визначення потенціалу економічного зростання може вико-
ристовуватися оцінка населенням (споживачами) сьогоднішнього стану свого 
добробуту, а також очікувань щодо зміни матеріального становища найближ-
чим часом (короткостроковий прогноз) або у віддаленому майбутньому (серед-
ньострокова перспектива).  
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Таблиця 4.3.1  
Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

"Як би Ви могли оцінити фінансове становище своєї родини?", % 

Варіант відповіді 
Грудень 

2006 р. 

Грудень 

2007 р. 

Будь-які покупки можу зробити в будь-який час  2 2 

Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки (телевізор, 

холодильник тощо). Для таких покупок, як нова машина, дачна 

ділянка тощо, необхідно накопичувати або позичати гроші 11 12 

Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Для прид-

бання дорогих речей (велика побутова техніка: телевізор, холо-

дильник, комп’ютер, пральна машина – необхідно накопичувати 

або позичати гроші 26 35 

Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких 

покупок, як гарний костюм, мобільний телефон, мала побутова 

техніка (праска, пилосос тощо), необхідно накопичувати або 

позичати гроші, брати кредит 34 30 

Вистачає на харчування. Для придбання необхідного одягу, 

взуття треба накопичувати або позичати гроші 20 16 

Змушені економити навіть на харчуванні 7 5 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.2  
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Скажіть, будь-ласка, який щомісячний доход в розрахунку  
на одного члена сім’ї Ви вважали б сьогодні достатнім для нормального 

життя у Вашому населеному пункті?", % 

Варіант відповіді Грудень 2006 р. Грудень 2007 р. 

100–500 грн 6 

Середнє  

значення 

1638 грн 

1 

Середнє  

значення 

2232 грн 

(+36% до  

відповідного  

значення  

у 2006 р.) 

501–750 грн 7 2 

751–1000 грн 29 20 

1001–1500 грн 18 20 

1501–2000 грн 17 21 

2001 грн і більше 16 

30 

 

2001–3000 грн   17 

3001–4000 грн  3 

4001–5000 грн   7 

5001 грн і більше  3 

Відмова від відповіді 4 3 

Важко відповісти 3 2 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Таблиця 4.3.3  
Середнє значення щомісячного доходу на одного члена сім’ї, який вважали б 
сьогодні достатнім для нормального життя серед різних груп населення, грн 

Залежно від віку 
Залежно від  

матеріального становища 
Залежно від типу  

поселення 

 2006 2007  2006 2007  2006 2007 

18–28 1793 2587 Дуже низьке 1175 1606 Обл. центр 2053 2827 
29–39 1904 2630 Низьке 1360 1627 Місто 1537 2206 
40–49 1837 2332 Нижче середнього 1560 2054 Село 1358 1783 
50–59 1640 2162 Середнє 1645 2427 

 
60+ 1148 1550 

Вище  
середнього 

2400 3147 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
У сучасних умовах в Україні можна спостерігати значний майновий розрив, що 

характеризує стан соціальної та матеріальної деривації, яка визначає різницю між 
фактичним рівнем доходів та рівнем доходу, що є бажаним. Загалом, за результата-
ми соціологічних обстежень, реальний дохід менший за бажаний більш ніж удвічі 
(2,1–2,4) (табл. 4.3.4). Це вражаючий показник – теоретично для подолання стану 
невпевненості та створення матеріально комфортних умов необхідно більш ніж у два 
рази збільшити свої доходи, зберігаючи ціни на одному рівні. Фактично респонденти 
вважають, що вони оперують лише половиною суми, на яку можна достойно жити. 

Як можна побачити з табл. 4.3.4, оцінки майнового розриву серед молоді віком 
від 18 до 28 років знаходяться на найнижчому рівні, демонструючи найбільший 
порівняно з іншими віковими групами рівень матеріального та соціального незадо-
волення існуючим становищем. Більш комфортно порівняно з іншими почувають 
себе опитані, які належать до вікової групи 29–49-річних, тобто ті, хто найбільш 
повно включений у трудову економічну діяльність (найбільш продуктивний трудо-
вий ресурс).  

Таблиця 4.3.4 
Майновий розрив за віковими групами (грудень 2007), грн 

Показник 
Серед 
загалу 

Вік (років) 

18–28 29–39 49–49 50–59 60–70 71 + 

Бажана сума доходу на одного члена 
родини 2257 2703 2631 2332 2162 1723 1376 
Реальний дохід на одного члена 
родини 960 1104 1240 967 940 684 610 
Реальний особистий доход 1057 1030 1386 1224 1030 865 604 
Різниця між бажаним та реаль-
ним доходом на одного члена 
родини, рази 2,4 2,4 2,1 2,4 2,3 2,5 2,3 
Різниця між бажаним та реаль-
ним особистим доходом, рази 2,1 2,6 1,9 1,9 2,1 2,0 2,3 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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За відсутності розбіжностей у показниках, що відображають різницю між тим, 
скільки чоловіки та жінки хотіли б мати грошей у розрахунку на одного члена роди-
ни (показник 2,3 раза для обох статей), не можна не звернути увагу на значно си-
льніше відчуття матеріальної незадоволеності в підвибірці жінок (табл. 4.3.5). Якщо 
для подолання відчуття матеріальної незадоволеності існуючим станом чоловікам 
необхідне (бажане, на їх погляд) збільшення особистого доходу в 1,8 раза, то для 
підвибірки жінок цей показник становить 2,6 раза.  

Таблиця 4.3.5 
Майновий розрив за статтю (грудень, 2007), грн 

Показник 
Серед 
загалу 

Стать 

чоловіки жінки 

Бажана сума доходу на одного члена родини 2257 2439 2112 
Реальний дохід на одного члена родини 960 1038 900 
Реальний особистий доход 1057 1391 806 
Різниця між бажаним та реальним доходом на одного 
члена родини 2,4 2,3 2,3 
Різниця між бажаним та реальним особистим доходом 2,1 1,8 2,6 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Аналіз оцінок розриву між реальними та бажаними доходами за рівнем освіти 

дозволяє стверджувати, що рівень незадоволеності (різниця) вища серед респон-
дентів із низьким рівнем освіти, і хоча ця залежність не є прямою (вплив віку, який 
тісно пов’язаний з надбаним рівнем освіти), вона все-таки значна (табл. 4.3.6).  

Таблиця 4.3.6 
Майновий розрив за рівним освіти (грудень, 2007), грн 

Показник 
Серед 

усіх 

Рівень освіти 
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Бажана сума доходу на од-
ного члена родини 2257 1419 1427 2102 2243 2824 
Реальний дохід на одного 
члена родини 960 627 634 780 941 1360 
Реальний особистий доход 1057 518 673 834 1074 1566 
Різниця між бажаним та 
реальним доходом на одно-
го члена родини 2,4 2,3 2,3 2,7 2,4 2,1 
Різниця між бажаним та 
реальним особистим 
доходом 2,1 2,7 2,1 2,5 2,1 1,8 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Найбільш значну різницю між розміром отримуваного та бажаного доходу мож-
на спостерігати серед респондентів, які відносять себе до найменш забезпеченої 
верстви населення (змушені заощаджувати навіть на харчуванні). Ця обставина 
вказує на те, що в Україні накопичений величезний запас очікувань щодо зростан-
ня рівня життя, і що бідніша верства населення, то вище таке очікування. Якщо 
серед найзабезпеченіших респондентів для доведення реального доходу до бажа-
ного необхідне збільшення наявних надходжень на 23–26%, то вже для наступної 
групи цей показник становить 41–51, а для найбідніших – 72% (табл. 4.3.7).  

Таблиця 4.3.7 
Майновий розрив за самооцінкою матеріального становища  

(грудень, 2007), грн 
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% респондентів, які спів-
віднесли себе з цією май-
новою групою 2 12 35 30 16 5 
Бажана сума доходу на 
одного члена родини 4140 3402 2317 2012 1677 1607 
Реальний дохід на одного 
члена родини 3074 1681 990 860 558 446 
Реальний особистий доход 3189 1811 1239 854 571 470 
Різниця між бажаним та 
реальним доходом на 
одного члена родини 1,3 2,0 2,3 2,3 3,0 3,6 
Різниця між бажаним та 
реальним особистим до-
ходом 1,3 1,9 1,9 2,4 2,9 3,4 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 

Така ситуація може бути пояснена тим, що соціальні групи з високим рівнем 

добробуту ближче за інших наблизилися до цільового рівня якості життя, що при-

водить до падіння рівня їхніх потреб. Саме рівень доходу визначає сприйняття 
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майнового розриву, меншою мірою залежачи від віку опитаних. Ще одним факто-

ром, включеним в аналіз, є характеристика місцевості, у якій проживає респондент: 

на початку дослідження була висунута гіпотеза, відповідно до якої майновий роз-

рив у великих містах (обласних центрах) мав би бути більшим, ніж в інших населе-

них пунктах. Відповідно до отриманих даних по Україні значення показника різниці 

реальних та бажаних доходів в обласних центрах було меншим за середній по 

масиву показник, а найбільший майновий розрив фіксувався в сільській місцевості 

(табл. 4.3.8).  

Таблиця 4.3.8 
Майновий розрив за типом місцевості проживання  

(грудень 2007), грн 

 
Серед 

усіх 

Тип населеного пункту 

Обласний 
центр 

Місто 
Сільська 

місцевість 

Бажана сума доходу на одного члена 
родини 2257 2923 2206 1783 
Реальний дохід на одного члена родини 960 1285 1002 671 
Реальний особистий доход 1057 1265 1132 801 
Різниця між бажаним та реальним 
доходом на одного члена родини 2,4 2,3 2,2 2,7 
Різниця між бажаним та реальним 
особистим доходом 2,1 2,3 1,9 2,2 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Результати дослідження дозволяють зафіксувати песимістичні настрої насе-

лення щодо змін свого матеріального становища (рис. 4.3.1). Як і в минулому році, 

у 2007 (грудень) – 57% від загалу опитаних вважають, що істотних змін не відбуло-

ся. Проте суттєво збільшилася частка тих, які вважають що добробут зріс, – таких 

чверть від загалу опитаних (25%). 

Слід відмітити високий рівень очікувань, притаманний респондентам з молод-
ших вікових груп (табл. 4.3.9).  

 На фоні наявної більшості тих, хто оцінив перспективу як таку, що не принесе 
суттєвих змін, лише серед 18–39-річних можна побачити незначну перевагу пози-
тивних очікувань. У решті вікових груп, якщо переглядати дані в бік збільшення віку 
опитаних, можна спостерігати поступове зростання рівня песимістичності з остато-
чною фіксацією в найстаршій групі найвищого показника тих, хто не очікує змін 
(62%) та найнижчого тих, хто очікує зростання (9%).  

Додатково можна відмітити більший песимізм серед жінок, ніж серед чоловіків, 
та зростання позитивних очікувань відповідно до зростання рівня освіти – що вищій 
рівень освіти, то вища частка позитивних очікувань (табл. 4.3.10).  

Таким чином, українці в цілому очікують незначного зменшення рівня матеріа-
льного становища, при цьому із загальної тенденції вибиваються багаті люди 
(табл. 4.3.11).  
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Рис. 4.3.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
"Як змінилося життя Вашої родини в поточному місяці  

(за останні 30 днів ) порівняно з попереднім місяцем?", % 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.9  
Очікування населення щодо змін матеріального становища  

родини по вікових групах (грудень, 2007), %  

Очікування 
Вікові групи (років) По масиву  

в цілому 18–28 29–39 40–49 50–59 60–70 71–99 

Суттєвих змін 
 не відбудеться 58 57 56 58 51 62 57 
Добробут зросте 25 24 20 13 13 9 19 
Добробут  
зменшиться 17 19 24 29 37 29 25 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.10 
Очікування населення щодо змін матеріального становища  

родини залежно від рівня освіти (грудень 2007), % 

Очікування 
Серед 

усіх 

Рівень освіти 

Початкова 
Базова 
середня 

Повна загаль-
на середня 

(або професій-
но-технічна) 

Базова 
вища 

Повна 
вища 

Суттєвих змін не від-
будеться 57 51 50 58 60 55 
Добробут зросте 19 14 11 17 17 26 
Добробут зменшиться 25 35 39 25 23 20 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Таблиця 4.3.11 
Очікування населення щодо змін матеріального  

становища родини залежно від сьогоднішньої самооцінки  
матеріального становища (грудень 2007 р.), % 

Очікування 

Самооцінка матеріального становища 
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Суттєвих змін не 
відбудеться 40 59 58 58 55 45 
Добробут зросте 58 26 20 16 14 7 
Добробут змен-
шиться 3 15 22 26 31 48 

 

 
Зростання рівня песимістичності зі зменшенням рівня  

матеріальної самооцінки 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Загалом серед опитаних, і особливо в "депресивних" соціальних групах з низь-

ким рівнем доходів та серед осіб похилого віку спостерігаються негативні очікуван-
ня. Таку ситуацію можна пов’язати з тим, що спираючись на досвід останніх років, 
люди очікують низькі темпи зростання рівня життя і в майбутньому. 

Песимістичний погляд на майбутнє підкріплюється і негативним соціально-пси-
хологічним самопочуттям населення (табл. 4.3.12, 4.3.13).  

Таблиця 4.3.12 
Оцінка поточного самопочуття по вікових групах (грудень 2007 р.), % 

Оцінка 
Вікові групи (років) По масиву 

в цілому 18–28 29–39 40–49 50–59 60–70 71+ 

Усе не так погано, i можна 
жити 49 44 34 28 23 16 35 
Жити важко, але можна й 
терпіти 37 44 48 52 55 57 47 
Терпіти наш тяжкий стан уже 
неможливо 14 12 18 20 22 26 18 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Таблиця 4.3.13  
Оцінка поточного самопочуття по вікових групах, залежно  

від сьогоднішньої самооцінки матеріального становища (грудень 2007 р.), % 

Оцінка 

Самооцінка матеріального становища 
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Усе не так погано, i 
можна жити 85 55 42 30 16 11 
Жити важко, але 
можна й терпіти 8 33 46 54 55 41 
Терпіти наш тяжкий 
стан уже неможливо 8 13 12 16 28 48 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
В Україні продовжує зберігатися загроза "маргіналізації" значної частини на-

селення – особи старше 40 років, особливо ті, хто має освіту та спеціальні виро-
бничі навички, необхідні в сучасних умовах, дивляться в майбутнє зі значно бі-
льшим песимізмом. Сьогодні можна говорити про нестійкість українського сусп і-
льства: лише 35%, вважаючи свій рівень життя достатньо нормальним, забезпе-
чують тим самим стабільність суспільства та виступають гарантією від соціаль-
них потрясінь. 

Доволі негативний вплив на очікування економічного розвитку як своєї ро-
дини, так і країни в цілому спричинює високий рівень інфляційних очікувань. 
Лише 3% (!) від загалу опитаних дотримуються думки, що темпи зростання їхніх 
доходів перевищать темпи інфляції (рис. 4.3.2). За даними проведеного досл і-
дження, респонденти всіх без винятку вікових груп вважають, що рівень інфля-
ції буде перевищувати темпи зростання їхніх особистих доходів (табл. 4.3.14). 
Немає жодної вікової групи респондентів, у якій позитивні очікування брали б 
гору над негативними.  

За самооцінкою власного матеріального стану більшість респондентів всіх без 
винятку груп також вважають, що рівень інфляції буде перевищувати темпи зрос-
тання їхніх особистих доходів (табл. 4.3.15). Проте серед тих, хто може зробити 
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будь-які покупки в будь-який час, уже більше третини (31%) вважають, що доходи 
перевищать інфляцію. 
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Рис. 4.3.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
"Як Ви вважаєте (очікуєте), протягом наступних одного-двох місяців 

 доходи Вашої родини будуть зростати більш швидко, ніж ціни, приблизно 
тими ж темпами, що і ціни, або повільніше, ніж ціни?", % 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.14 
Інфляційні очікування по вікових групах  

(грудень 2007), % 

Очікування 
Вікові групи (років) По масиву 

в цілому 18–28 29–39 40–49 50–59 60–70 71–99 

Доходи будуть зростати швидше, 

ніж ціни 4 5 3 3 2 2 3 

Доходи будуть зростати приблиз-

но тими ж темпами, що й ціни 25 23 20 17 12 11 19 

Доходи будуть зростати 

повiльнiше, ніж ціни 71 72 77 80 86 87 78 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Таблиця 4.3.15 
Інфляційні очікування залежно від сьогоднішньої самооцінки матеріального 

становища (грудень 2007), %  
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зростати швидше, ніж ціни 31 5 3 3 2 0 
Доходи будуть зростати 
приблизно тими ж темпа-
ми, що й ціни 33 29 23 19 8 5 
Доходи будуть зростати 
повiльнiше, ніж ціни 36 66 74 79 90 95 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Таким чином, в Україні склалася вкрай негативна ситуація, яка ґрунтується на 

двох песимістичних очікуваннях. З одного боку, у країні наявна значна кількість 
осіб, які незадоволені рівнем свого матеріального становища. Про це свідчить 
високий майновий розрив, притаманний основній масі українських споживачів. 
З іншого боку, можливості для швидкого підвищення свого матеріального стано-
вища в короткотерміновий перспективі на сьогодні високо оцінюються лише не-
значною групою населення, яка представлена молоддю та особами з високим 
рівнем освіти. Значна частина населення (майже все) прагне до швидкого підви-
щення якості життя, але при цьому економіка та соціальна система не здатні 
надати населенню (через економічну та трудову активність) можливості задово-
лення своїх потреб. До того ж група населення, вкрай незадоволена своїм стано-
вищем, за віком не здатна до активних дій для зміни свого соціально-
економічного становища, що неминуче стимулює збільшення соціальних транс-
ферів та субвенцій, які у свою чергу можуть спричиняти додаткові ризики розвит-
ку української економіки.  

Дані соціологічних обстежень засвідчують, що сьогодні населення України пе-
симістично оцінює можливості зростання власних доходів у короткостроковій перс-
пективі. Причому негативні оцінки стосуються як свого власного теперішнього ста-
новища, так і змін, що можуть відбутися в житті країни в цілому. Одна з інформа-
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тивних методик, що здатна фіксувати зміни в оцінках матеріального становища – 
це розрахунок відповідних індексів1: поточного особистого матеріального станови-
ща, поточного суспільного матеріального становища (у населеному пункті, області, 
країні та інтегральний), очікування змін особистого матеріального становища, очі-
кування розвитку економіки країни впродовж найближчого року, доцільності робити 
великі покупки та індекс інфляційних очікувань. 

Індекс поточного особистого матеріального становища (ІПСо)2. 
Останні два роки характеризуються досить стабільною самооцінкою населенням 
України власного добробуту (табл. 4.3.16). Приблизно дві третини його постійно 
оцінюють відсутність змін, близько чверті населення постійно наголошують на 
зменшенні власного добробуту, менше десятої частини повідомляють про зрос-
тання добробуту. Найнижчий рівень оцінки поточного особистого матеріального 
становища був зафіксований у березні 2007 р.: 78 пунктів із 200 можливих, а пи-
тома вага позитивних оцінок у 5,4 раза менша, ніж негативних. 

Таблиця 4.3.16 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Як змінилося життя Вашої 

родини в поточному місяці (за останні 30 днів ) порівняно з попереднім  
місяцем?" та індекс поточного особистого матеріального становища, % 
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Істотних змін не 
відбулося 69 72 65 68 66 68 67 65 62 
Добробут зменшився 23 21 28 25 26 27 23 25 29 
Добробут зріс 8 7 7 7 8 5 9 10 9 
Індекс поточного 
особистого матері-
ального становища 
(ІПСо) 85 86 79 82 82 78 86 85 80 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Значення індексу особистого матеріального становища менші за 100 пунк-

тів засвідчують поширеність песимістичних настроїв опитаних уже впродовж 
тривалого часу, що стосується як мешканців міст, так і сільських поселень. 

                                                                 
1 Значення індексів обчислюють таким способом: від частки позитивних відповідей віднімають частку 
негативних, до різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних величин. Значення індексів можуть 
змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 у тому разі, якщо всі респонденти позитивно 
оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок 
однакові. Значення індексу менше за 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.  
2 Цей індекс визначається на основі запитання анкети: "Як змінилося життя Вашої родини протягом 
поточного місяця (за останні 30 днів) у порівнянні із попереднім місяцем?". 
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Аналіз динаміки індексу вказує на загальну тенденцію щодо його зниження, 
особливо для мешканців сільської місцевості: якщо в січні 2006 р. він дорівню-
вав 92 пункти, у грудні 2006 р. – 84, то у грудні 2007 р. – 79 пунктів (табл. 4.3.17 
та рис. 4.3.3). 

Таблиця 4.3.17 
Динаміка індексу поточного особистого матеріального  

становища серед мешканців міст та сільських поселень 

Місце 
прожи-
вання 

Січень 
2006 

Жовтень 
2006 

Грудень 
2006 

Березень 
2007 

Червень 
2007 

Вересень 
2007 

Грудень 
2007 

Місто  82 81 82 76 86 86 80 
Село 92 83 84 81 85 82 79 
Разом 85 82 82 78 86 85 80 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.3. Динаміка індексу поточного особистого  
матеріального становища 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Індекс поточного особистого матеріального становища суттєво залежить від ві-

ку опитаних (від 92 пунктів серед тих, хто молодший 39 років, до 65 серед тих, хто 
старший 70 років) та матеріального становища родини (від 39 серед найбіднішої 
частини населення, до 145 серед групи найбільш заможних). 
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Інтегральний індекс поточного суспільного матеріального станови-
ща (ІПСс)3. Індекси поточного суспільного матеріального становища підтвер-
джують загальну негативну оцінку ситуації наприкінці 2007 р. на рівні населеного 
пункту, області та країни в цілому (табл. 4.3.18). Дещо більше 40% дорослого 
населення зазначили, що соціально-економічна ситуація в їх населеному пункті 
та області стала гіршою. Більше половини населення зазначили погіршення  си-
туації на рівні країни. 

Таблиця 4.3.18 
Розподіл відповідей на запитання: "Як змінилася протягом останнього часу 

(за останні 2–3 місяці) соціально-економічна ситуація?" та індекси  
поточного суспільного матеріального становища (грудень 2007 р.), % 

Варіант відповіді 
У Вашому  

населеному 
пункті 

В області У країні 

Стала кращою 5 3 3 
Залишилася такою самою 54 54 43 
Стала гіршою 41 43 54 
Індекс поточного суспільного матеріаль-
ного становища (населеного пункту, об-
ласті, країни) 64 60 49 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Аналіз динаміки індексів дозволяє зробити висновок, що протягом 2006 р. 

спостерігалася позитивна оцінка щодо змін соціально-економічної ситуації на 
всіх рівнях. При цьому оцінка змін на рівні свого населеного пункту завжди пере-
вищувала оцінку на рівні області, а та у свою чергу перевищувала оцінку на рівні 
країни. Але протягом 2007 р. ситуація кардинально змінюється, й оцінки в грудні 
2007 р. стають значно нижчими, ніж два роки тому (січень 2006 р.). Інтегральний 
індекс поточного суспільного становища протягом 2006 р. збільшився на 8 пунк-
тів, а з грудня 2006 р. по грудень 2007 р. зменшився на 16 пунктів (табл. 4.3.19). 
Індекс поточного суспільного матеріального становища для сільського населення 
протягом тривалого часу був вищим, ніж для міського. При цьому тенденція щодо 
їх зближення привела наприкінці 2007 р. практично до їх збігу. Позитивна динамі-
ка протягом 2006 р. більшою мірою характерна для оцінок міського населення. 
Разом з тим тренд зниження індексу в грудні 2007 р. має однакову тенденцію 
і силу як для міського, так і для сільського населення (табл.  4.3.20 та рис. 4.3.4). 
У грудні 2007 р. фіксується значне зниження індексу суспільного матеріального 
становища, що свідчить про певне розчарування та невиправдані суспільні спо-

                                                                 
3 Запитання анкети для визначення індексу поточного суспільного матеріального становища: "Як 
змінилася протягом останнього часу (за останні 2–3 місяці) соціально-економічна ситуація: (1) у Вашому 
населеному пункті?; (2) у Вашій області?; (3) в країні?". Інтегральний індекс поточного суспільного 
матеріального становища обчислюється як середнє арифметичне індексів матеріального становища в 
населеному пункті, області, районі. 
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дівання. Чинниками зменшення індексу стали також подорожчання газу та сезон-
не зростання цін на продукти харчування. 

Таблиця 4.3.19 
Динаміка індексів поточного суспільного матеріального становища 

Індекси 
Січень 

2006 
Жовтень 

2006 
Грудень 

2006 
Грудень 

2007 

ІПС населеного пункту (1) 71 77 80 64 
ІПС області (2) 69 72 75 60 
ІПС країни (3) 59 60 69 49 
Інтегральний індекс поточного суспіль-
ного матеріального становища (ІПСс) 66 69 74 58 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.20 
Динаміка інтегрального індексу поточного суспільного матеріального  

становища серед мешканців міст та сільських поселень 

Місце  
проживання 

Січень 
2006 

Жовтень  
2006 

Грудень 
2006 

Грудень  
2007 

Місто 60 66 71 58 
Село 78 76 80 59 
Разом 66 69 74 58 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.4. Динаміка інтегрального індексу поточного  
суспільного матеріального становища 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Інтегральний індекс поточного суспільного матеріального становища також зале-
жить від віку опитаних та їх матеріального становища, але його значення має менший 
розмах коливань, ніж значення індексу особистого матеріального становища. Слід 
зазначити, що мешканці обласних центрів значно гірше оцінюють поточне суспільне 
становище, ніж мешканці інших міст та сільської місцевості. 

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (ІЕОо)4. Очіку-
вання змін особистого матеріального становища скоріше можна охарактеризувати як 
песимістичні, оскільки 25% населення очікують зменшення добробуту, 57% – не очіку-
ють змін, п’ята частина (19%) очікують зростання добробуту (табл. 4.3.21). На фоні 
очевидної більшості тих, хто оцінив перспективу, як таку, що не принесе суттєвих змін, 
лише серед 18–39-річних можна побачити незначну перевагу позитивних очікувань. У 
більш старших вікових групах спостерігається поступове зростання рівня песимістичних 
очікувань. У найстаршій віковій групі (старше 70 років) – найвищий показник тих, хто не 
очікує змін (62%) та найнижчий тих, хто очікує зростання (9%).  

Таблиця 4.3.21 
Очікування населення щодо змін матеріального становища  

родини по вікових групах, (грудень 2007 р.), %  

Очікування 
Вікові групи (років) По масиву  

в цілому 18–28 29–39 40–49 50–59 60–70 71+ 

Суттєвих змін  
не відбудеться 58 57 56 58 51 62 57 
Добробут зросте 25 24 20 13 13 9 19 
Добробут зменшиться 17 19 24 29 37 29 25 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Більший песимізм виявляють жінки, ніж чоловіки. Позитивні очікування збіль-
шуються зі зростанням рівня освіти (табл. 4.3.22).  

Таблиця 4.3.22 
Очікування населення щодо змін матеріального становища  

родини залежно від рівня освіти, (грудень 2007 р.), % 

Очікування 

В цілому 
серед всіх 
опитаних  

(по вибірці) 

Рівень освіти 

Почат-
кова 

Базова 
середня 

Повна загальна 
середня (або про-
фесійно-технічна) 

Базова 
вища 

Повна 
вища 

Суттєвих змін не відбу-
деться 57 51 50 58 60 55 
Добробут зросте 19 14 11 17 17 26 
Добробут зменшиться 25 35 39 25 23 20 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Аналіз динаміки індексу очікуваних змін особистого матеріального становища 
свідчить про тенденцію його зростання – у грудні 2007 р. зафіксовано найвище 
                                                                 
4 Цей індекс визначається на основі запитання анкети: "Як, на Вашу думку, зміниться матеріальне 
становище Вашої сім’ї (Ваше особисто) через півроку?". 
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значення за останніх два роки. Крім того, зменшується розрив в очікуваннях між 
мешканцями міст та сільської місцевості (табл. 4.3.23 та рис. 4.3.5). Загальна тен-
денція зростання більшою мірою забезпечена настроями міського населення. Ди-
наміка очікувань для сільських мешканців упродовж 2006 р. та першої половини 
2007 р. мала негативний вектор до зменшення індексу та змінила вектор на позити-
вний у вересні 2007 р. із продовженням зростання в грудні 2007 р.  

Таблиця 4.3.23 
Динаміка індексу очікуваних змін особистого матеріального становища серед 

мешканців міст та сільських поселень 

Місце  
проживання 

Січень  
2006 

Жовтень  
2006 

Грудень  
2006 

Березень 
2007 

Червень  
2007 

Вересень 
2007 

Грудень  
2007 

Місто 87 79 86 84 86 91 94 
Село 100 89 90 89 83 86 93 
Разом 91 82 87 86 85 89 94 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.5. Динаміка індексу очікуваних змін 
особистого матеріального становища 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища суттєво залежить 
від віку опитаних (від 107 пунктів серед тих, хто молодше 39 років, до 80 серед тих, 
хто старше 70 років) та матеріального становища родини (від 60 серед найбіднішої 
частини населення, до 155 серед групи найбільш заможних). 

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих мі-
сяців (ІЕОс)5. Дані моніторингу громадської думки яскраво демонструють, як зрос-
тали позитивні очікування щодо розвитку економіки країни в березні 2007 р., а та-
                                                                 
5 Цей індекс визначається за допомогою запитання: "Як Ви вважаєте, наступні один-два місяці для 
економіки країни будуть гарними, поганими або якими-небудь ще?". 
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кож фіксують зворотну тенденцію – зменшення позитивних очікувань протягом 
другої половини 2007 р. (табл. 4.3.24, 4.3.25 та рис. 4.3.6): зменшується частка тих, 
хто дає позитивні оцінки, та тих, хто вважає, що змін не буде, і суттєво зростає 
частка тих, хто очікує погіршення ситуації.  

Таблиця 4.3.24 
Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

"Як Ви вважаєте, наступні один-два місяці для економіки країни будуть 
добрими, поганими чи якимись ще?", % 

Варіант  
відповіді 

Січень 
2006  

Жовтень 
2006  

Грудень 
2006 

Березень 
2007  

Червень 
2007  

Вересень 
2007 

Грудень  
2007  

Ні добрими, ні поганими 45 55 62 59 60 54 48 
Добрими 6 8 9 14 7 9 7 
Поганими 43 37 28 26 33 37 45 
Індекс очікуваного 
розвитку економіки 63 71 81 88 74 72 62 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.25 
Динаміка індексу очікуваного розвитку економіки країни  

впродовж найближчих місяців 

Місце  
проживання 

Січень 
2006 

Жовтень 
2006 

Грудень 
2006 

Березень 
2007 

Червень 
2007 

Вересень 
2007 

Грудень 
2007 

Місто  58 70 81 87 75 75 62 
Село 68 72 80 90 71 67 62 
Усі опитані 63 71 81 88 74 72 62 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.6. Динаміка індексу очікуваного розвитку економіки країни  
впродовж найближчих місяців 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Мешканці сільської місцевості в січні 2006 р. надавали більш оптимістичні 
оцінки, ніж мешканці міст, а з червня 2007 р. ситуація змінюється – індекс очіку-
ваного розвитку економіки серед селян є нижчим, ніж серед тих, хто мешкає в 
міських поселеннях. 

Індекс очікуваного розвитку економіки країни залежить від віку опитаних. Але 
найбільші його коливання спостерігаються залежно від матеріального становища 
опитаних: від 33 пунктів серед найменш забезпеченої частини населення до 103 – 
серед найбільш заможної. Слід зазначити, що мешканці обласних центрів, інших 
міст та сільської місцевості мають практично однакові очікування щодо розвитку 
економіки в найближчі місяці. 

Прогнозні оцінки населення щодо зміни соціально-економічної ситуації 
на рівні населеного пункту, області та країни у найближчій перспективі. 
Додатково до наведених вище індексів очікуваних змін на особистісному рівні та 
на рівні економіки країни, ставилися запитання щодо оцінки можливих змін соці-
ально-економічної ситуації на рівні населеного пункту, області, країни. Аналіз 
відповідей свідчить про значне зниження оцінок у червні порівняно з березнем 
2007 р. Отже, проголошення позачергових парламентських виборів мало вплив 
на настрої широких верств населення, а неспроможність побудувати результати-
вну роботу Верховної Ради України та Уряду, миттєво позначилася на поширенні 
песимістичних настроїв та негативних оцінок перспектив соціально-економічного 
розвитку, особливо на рівні країни в цілому (табл. 4.3.26). Якщо за стандартною 
методикою розрахувати інтегрований індекс прогнозних оцінок, то в березні 
2007 р. він дорівнював 85 пунктам, у червні – 73, а у вересні – 78.  

Таблиця 4.3.26 
Розподіл відповідей на запитання:  

"Чи зміниться соціально-економічна ситуація протягом  
наступних 2–3 місяців...?", % 

 
 

Варіанти відповіді 

У Вашому  
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Стане кращою 11 7 9 12 6 9 13 8 10 
Залишиться такою самою 64 64 64 62 61 63 56 52 54 
Стане гіршою 25 29 27 26 33 28 31 40 36 
Індекс 86 78 82 86 73 81 82 68 74 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Індекс інфляційних очікувань (ІІО)6. Протягом останніх двох років у середньому 
лише 3–4% від загалу опитаних дотримуються думки, що темпи зростання їхніх до-
ходів перевищать темпи інфляції (рис. 4.3.7). Немає жодної вікової групи респонден-
тів, в якій позитивні очікування брали б гору над негативними (табл. 4.3.27). 
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Рис. 4.3.7. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
"Як Ви вважаєте (очікуєте), протягом наступних одного-двох місяців  

доходи Вашої родини будуть зростати більш швидко, ніж ціни, приблизно 
тими ж темпами, що і ціни, або повільніше, ніж ціни?", % 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.3.27 
Інфляційні очікування по вікових групах (грудень 2007 р.), %  

Очікування 
Вікові групи (років) По масиву 

в цілому 18–28 29–39 40–49 50–59 60–70 71–99 

Доходи будуть зростати швидше, 
ніж ціни 4 5 3 3 2 2 3 
Доходи будуть зростати приблиз-
но тими ж темпами, що й ціни 25 23 20 17 12 11 19 
Доходи будуть зростати 
повiльнiше, ніж ціни 71 72 77 80 86 87 78 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 

                                                                 
6 Для визначення індексу інфляційних очікувань респондентам ставиться запитання: "Як Ви вважаєте 
(очікуєте), протягом наступних одного-двох місяців доходи Вашої родини будуть зростати більш швидко, 
ніж ціни, приблизно тими ж темпами, що й ціни, або повільніше, ніж ціни?". Значення ІІО обчислюють 
таким способом: від частки відповідей, що свідчать про зростання інфляції, віднімають частку 
відповідей, які свідчать про зменшення інфляції, і до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи 
від’ємних величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Наприклад, 
значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання інфляції.  
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За самооцінкою власного матеріального стану більшість респондентів усіх без 
винятку груп також вважають, що рівень інфляції буде перевищувати темпи зрос-
тання їхніх особистих доходів (табл. 4.3.28). Єдина група, досить мала за розміром, 
у якій третина (31%) вважає, що доходи перевищать інфляцію, є група опитаних, 
які відповіли, що можуть зробити будь-які покупки в будь-який час. Із зменшенням 
самооцінки матеріального становища, зростають інфляційні очікування: стає біль-
шою питома вага тих, хто передбачає випереджаюче зростання цін над доходами, 
та суттєво зменшується частка тих, хто вважає, що темпи зростання цін та доходів 
будуть однаковими. 

Таблиця 4.3.28 
Інфляційні очікування залежно від сьогоднішньої самооцінки матеріального 

становища (грудень 2007 р.), %  
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Доходи будуть зростати 
швидше, ніж ціни 31 5 3 3 2 0 
Доходи будуть зростати 
приблизно тими ж темпами, 
що й ціни 33 29 23 19 8 5 
Доходи будуть зростати 
повiльнiше, ніж ціни 36 66 74 79 90 95 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Аналіз динаміки індексу інфляційних очікувань також чітко показує, що початок 

2007 р. характеризується його зменшенням з найнижчим показником у березні 
2007 р. – на рівні 145 пунктів. Уже в червні 2007 р. індекс збільшується до 173 пунктів 
(зростання – на 28 пунктів), дещо зменшується у вересні (до 170 пунктів) та знов збі-
льшується до 174. Загальна тенденція є характерною і для міст, і для сільських посе-
лень з посиленим проявом зростання інфляційних очікувань для мешканців села у 
червні 2007 р. (табл. 4.3.29 та рис. 4.3.8).  
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Таблиця 4.3.29 
Динаміка індексу інфляційних 

очікувань (ІІО) 

Місце  

проживання 

Січень 

2006 

Жовтень 

2006 

Грудень 

2006 

Березень 

2007 

Червень 

2007 

Вересень 

2007 

Грудень 

2007 

Місто  166 171 160 145 169 170 174 

Село 167 174 153 144 179 171 174 

Всі  

опитані 167 174 158 145 173 170 174 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

130

140

150

160

170

180

190

Січень

2006

Жовтень

2006

Грудень

2006

Березень

2007

Червень

2007

Вересень

2007

Грудень

2007

місто 

село

усі опитані

 

Рис. 4.3.8. Динаміка індексу інфляційних очікувань 

Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Очікування інфляції доволі стабільні, тобто майже дві третини українців по-

стійно очікують інфляційний бум. Серед особливостей інфляційних побоювань 

можна відмітити прямо пропорційне зростання рівня занепокоєності інфляцій-

ними процесами зі збільшенням віку опитаних, більшу занепокоєність жіночої 

частини населення. Більш детальний аналіз інфляційних очікувань населення 

вказує на те, що найбільшою мірою негативного зростання цін очікують перед-

усім малозабезпечені верстви населення, а різниця в негативних очікуваннях 

між тими, хто відніс себе до вищого майнового прошарку, та тих, хто описав 

своє матеріальне становище як вкрай низьке, вражаюча – вона становить 90 

пунктів (табл. 4.3.30). 
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Таблиця 4.3.30 
Зведена таблиця індексів оцінок та очікувань  

за соціально-демографічними групами (грудень 2007 р.)  

 ІПСО ІПСС ІЕОО ІЕОС ІІО 

Загальний  

(по всьому масиву опитаних) 80,0 57,6 94,0 62,3 174,0 

Індекси в розрізі населених пунктів різного типу 

Обласні центри 78,8 54,2 91,5 62,0 169,0 

Міста 81,0 59,5 95,8 62,4 176,9 

Сільська місцевість 79,5 59,3 93,5 62,5 174,3 

Індекси залежно від матеріальної самооцінки 

Будь-які покупки можемо зробити в 

будь-який час 145,0 93,3 155,0 102,6 105,1 

Вистачає на харчування, одяг, взуття, 

дорогі покупки. Для таких покупок, як 

нова машина, дачна ділянка тощо, не-

обхідно збирати або позичати гроші 95,7 66,9 111,6 67,6 161,2 

Вистачає на харчування, одяг, взуття, 

інші покупки. Для придбання дорогих 

речей необхідно збирати або позичати 

гроші 86,3 59,9 97,9 67,7 171,1 

Вистачає на харчування і необхідний 

одяг, взуття. Для інших покупок необ-

хідно збирати або позичати гроші 76,0 57,4 89,8 59,0 175,7 

Вистачає на харчування. Для придбан-

ня необхідного одягу, взуття треба зби-

рати або позичати гроші 67,2 50,9 83,6 56,5 188,0 

Змушені заощаджувати навіть на харчу-

ванні 39,4 40,0 59,6 33,3 195,4 

Індекси залежно від віку 

18–28 років 91,8 67,0 108,1 71,3 166,7 

29–39 років 91,2 58,7 105,6 65,2 167,5 

40–49 років 81,3 61,8 95,2 59,9 174,6 

50–59 років 70,4 53,6 84,8 57,5 176,3 

60–70 років 67,0 47,0 76,2 53,7 184,3 

71 рік та старші 64,8 53,7 80,1 60,7 184,5 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Індекс доцільності робити великі покупки7. Зростання інфляційних очіку-

вань відповідає зростанню індексу доцільності робити великі покупки (табл. 4.3.31 
та рис. 4.3.9). Індекс доцільності робити великі покупки є вищим для мешканців 
міст, ніж для мешканців сільської місцевості. 

                                                                 
7 Запитання, яке застосовують для визначання індексу доцільності робити великі покупки: "Як Ви 
гадаєте, тепер загалом гарний чи поганий час робити великі покупки для дому?". 
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Таблиця 4.3.31 
Індекс доцільності робити великі покупки 

Місце проживання Червень 2007 Вересень 2007 

Місто 94 100 
Село 80 83 
Усі опитані 89 94 
Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.9. Індекс доцільності робити великі покупки 
(порівняння значення індексів у червні та вересні 2007 р.) 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Значення індексу близько 100 вказує, що принаймні половина громадян вважає 

теперішній час загалом сприятливим для великих купівель для дому. Найвищу 
схильність до споживання зафіксовано в м. Києві та великих містах.  

 
Порівняльний аналіз індексів оцінки поточної ситуації та очікуваних змін. 

Порівняння динаміки змін індексів особистого й суспільного матеріального стано-
вища (рис. 4.3.10) показує, що оцінки особистого матеріального становища коли-
ваються з незначною тенденцією до зменшення індексу. А індекс поточного суспі-
льного матеріального становища зменшився дуже суттєво – на 17 пунктів за період 
з грудня 2006 р. по грудень 2007 р. 

Порівняння динаміки індексів очікуваних змін особистого матеріального ста-

новища та розвитку економіки країни показує, що зближення індексів відбулося 

в березні 2007 р. (рис. 4.3.11). На той же момент зафіксовано найнижчий індекс 

інфляційних очікувань. Після цієї точки (березень 2007 р.) особисті очікування 

потрохи зростають, суспільні – суттєво зменшуються, а індекс інфляційних очіку-

вань – росте.  
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Рис. 4.3.10. Динаміка індексів поточного особистого  
й суспільного матеріального становища протягом 2006–2007 рр. 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Рис. 4.3.11. Динаміка індексів очікування змін особистого матеріального  
становища, очікування змін розвитку економіки країни, інфляційних очікувань 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

252 

Динаміка індексів поточного особистого матеріального становища та очікуваних 

змін особистого матеріального становища вказує на те, що розрив між особистими 

оцінками поточного і майбутнього становища суттєво збільшується. При цьому очіку-

вання мають тенденцію до зростання, а оцінка поточної ситуації погіршувалася про-

тягом другої половини 2007 р. (рис. 4.3.12). У червні 2007 р. оцінка та очікування осо-

бистого матеріального становища практично збігаються. Розбіжність у грудні 2007 р. 

на 14 пунктів є досить тривожним симптомом, що свідчить про "нездійснення позити-

вних очікувань" і може стати фактором соціальної напруги. 
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Рис. 4.3.12. Розподіл індексів поточного особистого матеріального  
становища та очікуваних змін особистого матеріального становища 

протягом 2006–2007 рр. 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
У січні 2006 р. індекс оцінки був більшим від індексу очікувань, у березні очіку-

вання досягли пікового значення. Динамічні криві індексів оцінок стану та перспек-
тив розвитку соціально-економічного становища країни в цілому є більш узгодже-
ними (порівняно з індексами на особистісному рівні), хоча мають негативний тренд 
зі стрімким погіршенням оцінок очікуваного розвитку протягом другої половини 
2007 р. (рис. 4.3.13).  

Таким чином, за даними проведених досліджень (моніторинг громадської думки 
населення України УІСД/ЦСМ за участю відділу моніторингових досліджень соціаль-
но-економічних трансформацій ІЕП НАНУ) спостерігається збільшення розриву між 
особистими очікуваннями та оцінками поточного матеріального становища. При цьо-
му від майбутнього опитані очікують значного поліпшення ситуації в царині власного 
матеріального становища. Оптимізм відносно сьогоднішнього та майбутнього еконо-
мічного становища прямо пов’язаний з поточним рівнем життя – що вищими є поточні 
доходи, то більше соціального оптимізму виявляє населення. Суттєво впливає на 
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оптимістичні оцінки вік опитаних. Респонденти віком до 40 років, як правило, більш 
позитивно оцінюють як своє теперішнє становище, так і майбутнє.  
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Рис. 4.3.13. Розподіл інтегрального індексу поточного суспільного становища 
та індексу очікуваного розвитку економіки країни протягом 2006–2007 рр. 

Джерело: за результатами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Переважна більшість громадян демонструє високі інфляційні очікування, які підк-

ріплюються зростанням оцінки щодо доцільності робити великі покупки. При цьому 
панують песимістичні оцінки поточного суспільного матеріального становища та пе-
симістичні очікування щодо соціально-економічного розвитку на рівні країни.  

В Україні склалася вкрай негативна ситуація: з одного боку, наявна значна кіль-
кість осіб, які незадоволені рівнем свого матеріального становища (про це свідчить 
високий майновий розрив), з іншого – можливості для швидкого підвищення свого 
матеріального становища в короткотерміновий перспективі на сьогодні високо оці-
нює лише незначна група населення, яка представлена молоддю та особами 
з високим рівнем освіти. Значна частина населення (майже все) прагне до швидкого 
підвищення якості життя, але при цьому економіка та соціальна система не здатні 
надати йому діяльні (через економічну та трудову активність) можливості до задо-
волення своїх потреб. До того ж група населення, яка вкрай незадоволена своїм 
соціально-економічним становищем (це здебільшого люди похилого віку), не здат-
на до активних дій, спрямованих на його зміну, що неминуче стимулює збільшення 
соціальних трансферів та субвенцій, які, у свою чергу, можуть спричиняти додатко-
ві ризики розвитку української економіки. Розрив між позитивними очікуваннями та 
негативними оцінками асоціюється з суспільними настроями напередодні "помаран-
чевої революції". 

Аналіз динаміки індексів дозволяє зробити висновок, що соціальні настрої 
(окрім очікувань поліпшення особистого матеріального становища) є песимістич-
ними. Це, на нашу думку, потребує дій Уряду, спрямованих на мобілізацію еконо-
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мічно активного населення та підтримку наявної підприємницької ініціативи, широ-
кої роз’яснювальної роботи стосовно стратегії економічного розвитку та формуван-
ня пріоритетів соціальної політики. 

4.4. Динаміка мовної ситуації 

Національна мова належить до найважливіших чинників консолідації насе-
лення в межах своєї країни. Солідарність як етнічної, так і політичної нації фор-
мує передусім масове усвідомлення приналежності до однієї мовно-культурної 
спільноти, тому поширення в національній державі однієї мови є запорукою її 
політичної стабільності. 

Затвердження як державної мови корінної і найбільш чисельної нації України 
відповідає загальноприйнятій світовій практиці. За таким принципом відбувалося, 
зокрема, державотворення абсолютної більшості європейських країн. 

Так, у 47-ми європейських країнах (якщо рахувати Росію, Закавказзя й Туреч-
чину) своя національна мова є державною (або офіційною) у 41 країні (тобто 
у 85% від загальної кількості). Отже, визначальною ознакою певної національної 
ідентичності та державності в Європі є власна мова [15]. Як  зазначає швейцарсь-
кий політолог У.Альтерматт, "… для багатьох європейців сьогодні набагато важ-
ливішими від релігії є мова і культура, які в європейських національних державах 
становлять ключові сфери і принципові розпізнавальні ознаки. Хоча державно-
політичні кордони скрізь жодною мірою не збігаються з культурно-мовними, прак-
тика більшості національних держав орієнтована на те, щоб створити гомогенну 
мовну культуру на спільній державній території" [16]. Насправді ж використання 
двох або кількох мов у загальнонаціональній комунікації є винятком серед євро-
пейських держав і можливе тільки в територіально невеликій країні. До таких 
винятків належить, наприклад, Люксембург, населення якого говорить місцевим 
діалектом німецької, а в школах уведено вивчення двох офіційних мов – літера-
турних німецької та французької. Інший характер має державна тримовність 
Швейцарії, де німецька, французька й італійська мови вважаються національни-
ми й державними, а ретороманська визнана як національна, але не має статусу 
державної. Однак швейцарська тримовність функціонує тільки в центральних 
органах влади. Реальну ж мовну ситуацію цієї країни, що з початків заснування 
була конфедеративним об’єднанням трьох кантонів – німецького, французького й 
італійського, визначають як потрійну одномовність, оскільки в кожному з кантонів 
використовується тільки одна, своя мова. 

Таким чином, функціонування в одній країні двох офіційно закріплених мов, по-
рушуючи мовно-культурну єдність її мешканців, стає джерелом постійного конфлік-
ту між двома різномовними частинами населення, перетворюється на дестабілізу-
ючий фактор суспільного життя. На жаль, більшість людей не замислюється над 
природою міжмовних конфліктів, хоча очевидно, що співіснують і конкурують між 
собою не мови, а люди – їх носії.  
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Нагальну потребу вирішення мовної проблеми яскраво продемонструвало соціоло-
гічне дослідження, проведене М.О.Шульгою у квітні 2000 р. [ 17, 18]. Проаналізувавши 
дані статті "Функционирование украинского и русского языков в украинском обществе" 
та дані таблиць, наведених дослідником, можна було дійти таких висновків: 

 в українському суспільстві широко розповсюджена українсько-російська дво-
мовність; 

 у країні існує шанобливе ставлення українців і росіян як до української, так 
і до російської мови; 

 у політичній сфері, у сфері керування етнокультурними процесами, а також 
у законодавчій сфері слід урахувати той факт, що більше половини населення 
України вважає за необхідне надати російській мові статус офіційної. 

За даними моніторингового дослідження, у 1998 р. 52% респондентів назвали сво-
єю рідною мовою українську, 28% – російську (табл. 4.4.1). У 2005 р. співвідношення 
становило 65 на 32%. За іншими даними (дослідження Інституту соціології НАН України 
"Українське суспільство"), у 2006 р. 62% респондентів назвали своєю рідною мовою 
українську (у 2005 р. таких було 64%), 36% – російську (у 2005 р. – 34%).  

Таблиця 4.4.1  
Розподіл відповідей на запитання: 

"Яку мову Ви вважаєте своєю рідною мовою?", %  

  10.1998 05.2000 05.2002 02.2003 06.2005 10.2005 

Українську 52 53 62 62 65 65 
Російську 28 33 37 36 34 32 
Українську та російську однако-
вою мірою 18 13 – – – – 
Іншу 2 1 1 2 1 3 
Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ. 

 
Дослідження Інституту соціології засвідчило, що знання української мови не ви-

стачає 13,3% респондентів, вистачає – 64,7%; 16% опитаних не змогли визначити-
ся, ще 5,6% – не цікавляться цим питанням. Водночас, майже половина опитаних 
громадян України (49%) підтримували надання російській мові статусу офіційної. 

Частка громадян, які спілкуються вдома переважно українською, після сплеску 
в 1996–1997 рр. дещо зменшилася й залишається стабільною в період з 1999 по 
2007 рр. (табл. 4.4.2, 4.4.3). 

Отже, до державної незалежності наша країна прийшла з деформованою мовно-
культурною ситуацією і спричиненим нею масовим послабленням або й роздвоєнням 
національної ідентичності, що не може не гальмувати державотворчі процеси.  

За радянських часів володіння російською мовою було неодмінною передумо-
вою успішної кар’єри, що забезпечувало російськомовній частині населення вигід-
ніше порівняно з носіями української мови соціальне становище. Так, на кінець 
1980-х рр., за даними Міністерства освіти УРСР, українці становили лише 52% від 
чисельності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів рес-
публіки (при їхній питомій вазі в населенні 72%), тоді як росіяни – 40% (при питомій 
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вазі в населенні 21%). Очевидно, що русифікація вищої школи призвела до дис-
кримінаційного щодо українців дисбалансу [19, c. 24–25]. 

Таблиця 4.4.2 
Розподіл відповідей на запитання: 

"Скажіть, будь-ласка, якою мовою Ви спілкуєтесь в сім’ї?", %  
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Українською 56 56 49 42 42 44 43 43 44 45 
Російською 42 44 49 41 37 37 36 38 34 39 
Українською та російською одна-
ковою мірою – – – 16 20 18 20 18 20 14 
Іншою 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
Важко відповісти 1 – – – – – – – – – 
Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ. 

 
Таблиця 4.4.3 

Розподіл відповідей на запитання: 
"Скажіть, будь-ласка, якою мовою Ви спілкуєтеся: … ?", %  

Варіанти відповіді 
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Українською 55 56 47 50 35 37 29 – 
Російською 62 46 43 47 37 46 31 – 
Українською та російською однаковою 
мірою – – – – 16 19 14 – 
Непрацюючий – – – – 11 – 25 – 
Іншою 1 2 10 3 1 0 1 – 

Важко відповісти – – – – – – – – 
Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ. 

 
Якщо на території однієї країни поширені дві або кілька мов, для вивчення мов-

ної ситуації важливо визначити ступінь поширеності кожної мови, а також їхні оці-
нювальні характеристики. Існують два головних показники потужності мов. Перший – 
показник демографічної потужності, що визначається за кількістю носіїв певної 
мови стосовно загальної кількості населення території, що досліджується; другий – 
визначається за кількістю комунікативних сфер, які обслуговує кожна мова.  

За умов конкуренції двох або кількох мов в одній країні особливо важливим для 
виживання мови є її комунікативна потужність. Деформованість мовної ситуації 
України полягає в тому, що співвідношення українськомовної та російськомовної 
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частин населення не відповідає співвідношенню українців і росіян на її території. 
Загальну картину ускладнює також наявність носіїв змішаного українсько-
російського мовлення, так званого суржику. Однак певні дані щодо цієї проблеми 
дають моніторингові опитування УІСД/ЦСМ (табл. 4.4.4 та 4.4.5). 

Таблиця 4.4.4 
Розподіл відповідей на запитання: "Хто Ви за національністю?", %  

Варіанти відповіді 
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Українець (ка) 76 74 72 77 75 76 77 81 79 80 
Росіянин (ка) 21 20 24 20 21 20 20 17 17 17 
Інше 3 6 4 3 4 4 3 2 4 3 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

Таблиця 4.4.5 
Розподіл відповідей на запитання: "Якій мові Ви надаєте  

перевагу (мова повсякденного спілкування)?", %  

Варіанти відповіді 
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Українській 53 39 41 41 45 39 39 39 42 43 43 
Російській 44 40 39 39 32 40 35 38 38 39 38 
Українській та російській 
однаковою мірою – 19 19 19 22 20 25 22 19 17 18 
Інше 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Джерело: за даними моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 
Загалом розкол населення України на мовному ґрунті призвів до того, що під 

час президентських виборчих кампаній претенденти намагалися уникнути мовних 
проблем, оскільки, обіцяючи захищати статус української мови як єдиної держав-
ної, вони ризикували втратити частину електорату в східних і південних областях, 
тоді як, наполягаючи на офіційному затвердженні двомовності, вони могли не на-
брати достатньої кількості голосів у західних і частково центральних областях, 
а також у Києві (незважаючи на те, що більшість киян розмовляє російською, на 
виборах усіх рівнів у столиці перемагають зазвичай україномовні претенденти). 

За даними моніторингу суспільно-політичної ситуації Інституту соціальної та полі-
тичної психології АПН України, у серпні 2006 р. лише 44,7% вважали, що саме украї-
нська мова потребує державного захисту в країні8. Водночас кожен другий з тих, хто 
вважає, що "російська мова насамперед потребує підтримки" (51,1%), висловлюють-
ся проти незалежності України, 79% жалкують з приводу розпаду Радянського Союзу, 

                                                                 
8 Масове опитування громадян (у межах моніторингу суспільно-політичної ситуації в Україні) Інституту 
соціальної та політичної психології АПН України (3–5 серпня 2006 р. за квотною вибіркою, що репрезен-
тує доросле населення України віком від 18 років і старше. Опитано 1257 респондентів). 
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43% вважають, що Україна неспроможна існувати як самостійна держава. Ця група 
респондентів переконана в тому, що предметом української національної гордості є, 
насамперед, такі здобутки, як перемога у Великій Вітчизняній війні (53,2%), творчість 
великих українських поетів, письменників, композиторів, виконавців (28,7%), після-
воєнна відбудова (26,8%), досягнення українського спорту (26,8%). 

 За даними моніторингового дослідження Інституту соціології НАНУ "Українське 
суспільство", кількість прихильників надання російській мові статусу офіційної за-
лишається незмінною протягом останніх шести років (2000–2006). При цьому ідею 
надання російській мові офіційного статусу підтримують більше чверті опитаних, які 
вважають своєю рідною мовою українську (26,6%). 

Однією з провідних тенденцій 2005–2006 рр. в Україні є своєрідна поляризація 
громадян стосовно їх ставлення до надання російській мові статусу офіційної. Тоб-
то україномовні громадяни все менше виступають за надання російській мові офі-
ційного статусу, при цьому частка російськомовних громадян, що бажають такого 
статусу, зростає. Так, надання російській мові статусу офіційної підтримували 
у квітні 2006 р. 14,2% тих, хто спілкується вдома переважно українською (проти 
21% у 2005), майже 81% опитаних, що спілкуються вдома переважно російською, 
а також половина тих, які поєднують ці дві мови в родинному спілкуванні.  

За даними моніторингу "Українське суспільство": 
 44% прихильників надання російській мові офіційного статусу ідентифікують 

себе як громадян України (проти 50% у 2005 р.), 26,9% обирають, насамперед, 
локальну ідентифікацію (мешканця села, району, міста) (проти 22% у 2005 р.), 13% 
вважають себе громадянами колишнього СРСР, 9,9% – мешканцями свого регіону. 
(Для порівняння: 60% противників офіційного статусу російської мови ідентифіку-
ють себе, насамперед, як громадян України); 

 40% прихильників офіційного статусу російської мови не визначились у став-
ленні до свого громадянства, а кожен четвертий (проти третини у 2005 р.) скоріше 
пишається ним; 

 прихильники офіційного статусу російської мови переважно орієнтовані на 
східний вектор розвитку країни – виступають за укріплення, насамперед, східнос-
лов’янського блоку Росії – України – Білорусі (47 проти 41% у 2005 р.), або за роз-
ширення зв’язків у межах СНД чи розвиток відносин переважно з Росією (15,7 та 
13,5% відповідно). 

Можна стверджувати, що такі вподобання були сформовані у даної категорії 
населення в процесі громадянської соціалізації в Радянському Союзі. У роки неза-
лежності представники цієї категорії почали звикати до нового мовного становища 
в країні. Проте сьогодні їхні внутрішні переконання (уявлення) щодо мовної ситуації 
в Україні знову активно підживлюються засобами масової інформації, діями та про-
пагандою представників влади, "лідерами думок" (у тому числі представниками 
масової популярної культури), що користуються їхньою довірою. 

За етнічним складом можна виділити кілька груп областей в Україні [20]:  

 фактично моноетнічні області (кількість українців становить від 90 до 98%): 
Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 
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Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Черні-
гівська, а також Сумська область, де українців близько 89%; 

 регіони відносної етнічної однорідності (Центральна і Південна Україна): міс-
то Київ (82% українців, 13% росіян), Миколаївська (82% українців, 14% росіян), 
Херсонська (82% українців, 14% росіян), Дніпропетровська (79,3% українців, 17,6% 
росіян) області; 

 області Південної і Східної України, де частка росіян становить близько 25%: 
Запорізька (71% українців, 25% росіян), Харківська (70,7% українців, 25,6 росіян), 
а також Одеська область (63% українців, 21% росіян); 

 області Сходу України, де частка росіян більша за третину населення: Доне-
цька (58% українців, 38% росіян), Луганська область (58% українців, 39% росіян); 

 АР Крим і м. Севастополь, де чисельно домінують росіяни: Крим – 58,3% ро-
сіян, 24,3% українців, 12% кримських татар; м. Севастополь – 71,6% росіян, 22,4% 
українців. 

На основі аналізу тенденцій змін громадської думки можна стверджувати, що 
протягом описаного часового проміжку спостерігалося прискорення процесу поля-
ризації українського суспільства стосовно мовних питань та зменшення мовної 
толерантності. Зокрема, за збереження кількості прихильників надання російській 
мові офіційного статусу з’явилася тенденція до поступового збільшення частки 
противників надання російській мові будь-якого офіційного статусу. Така тенденція 
виступає як противага використанню мовних питань у політичному дискурсі: "мов-
ним суверенітетам", пропозиціям увести російську мову другою державною. Тобто 
спостерігається поглиблення поділу суспільства за мовною ознакою. Загостренню 
поляризації ставлення населення України до мовних питань сприяли активні спе-
куляції мовними гаслами політичних сил у виборчих кампаніях останніх років. 

Питання статусу мов в Україні стає вагомою підставою для політичних конфлік-
тів. Опитані здебільшого обстоюють пріоритети саме для тієї мови, яка відповідає 
їхній національній ідентичності та домінує в регіоні їхнього проживання, що свід-
чить про зниження рівня мовної толерантності в українському суспільстві. 

Загострення мовного питання стає перешкодою для процесу формування єди-
ної української громадянської ідентичності. Мовний поділ накладається на поділ 
суспільства за ставленням до історії країни, за регіональними політичними уподо-
баннями, за вектором її цивілізаційного вибору (Захід – Росія). Отже, виникає за-
гроза протиставлення україномовних та російськомовних громадян, що, зрештою, 
призведе до формування двох полярних, самодостатніх громадянських ідентично-
стей, локалізованих у різних регіонах держави. 
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Розділ 5 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

5.1. Структура комплексної системи моніторингу  

соціально-економічних трансформацій 

Недостатня обґрунтованість і непослідовність кроків у процесі ринкової транс-
формації економіки України, нерозробленість ясної і прозорої концепції соціальної 
політики, демонтаж механізмів державного патерналізму та підтримки соціального 
балансу без відповідної побудови нової системи соціального захисту населення – 
усе це призводить до поглиблення економічної кризи та посилення соціальної напру-
ги в суспільстві. В умовах трансформації відбувається реформування інституційної 
системи та механізмів управління, формування конкурентоспроможної соціально-
економічної системи та моделі соціальної політики, яка має бути диференційована 
за групами населення. Динаміка трансформацій у соціальній сфері вимагає ство-
рення механізму, котрий забезпечував би постійне відстеження визначальних по-
казників соціального розвитку і служив би базою для ґрунтовного аналізу причин їх 
динаміки, а також давав би можливість на його основі розробляти відповідні вива-
жені заходи для виправлення соціальних перекосів і деформацій. Цим вимогам 
найбільш повно відповідає соціальний моніторинг, який водночас є і умовою, і ме-
ханізмом розроблення та реалізації соціальної політики. 

З цієї точки зору даний розділ є підсумковим відносно попередніх, у яких здійс-
нено аналіз соціально-економічного становища, стратегій економічної поведінки, 
взаємовпливу економічних і політичних процесів, змін в основних сферах життє-
діяльності та складових соціальної політики. В цьому розділі пропонуються комплексна 
система моніторингу соціально-економічних трансформацій, яка включає й сприй-
няття населенням соціальних змін на тлі трансформації економічних відносин, та 
підходи до її впровадження. Загальне коло показників (індикаторів) моніторингу 
має відповідати певним вимогам – спадковості, надійності, повноти та необхідності, 
узгодженості, можливості виміру, адекватності тощо (про що докладніше йдеться 
у наступному параграфі). 

Система моніторингу має надавати можливість аналізу динаміки в часі (зазна-
чимо, що визначення часових інтервалів – це окрема тема наукового пошуку) та 
визначення особливостей у просторі. Для України важливим завданням моніторин-
гових досліджень є вимір поселенської та регіональної диференціації. При цьому 
одиниці для регіонального аналізу можуть визначатися на рівні офіційних терито-
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ріально-адміністративних одиниць: області, міста, району, а також на рівні науково 
обґрунтованих та визначених за певними критеріями територіальних поділів1.  

Аналізуючи сучасні проблеми організації моніторингу, слід окремо розглядати 
групу організаційних та групу методичних проблем. Серед методичних проблем 
найбільш важливими є питання забезпечення об’єктивності та достовірності соціаль-
ної (як статистичної, так і соціологічної) інформації. Особливу увагу треба приділи-
ти якості наявної статистичної інформації. Варто зауважити, що проблематичною є 
навіть можливість своєчасного її отримання та деталізації на рівні окремих груп 
населення чи за окремими регіонами або населеними пунктами. Крім того, потрібне 
ґрунтовне розроблення концепції щодо кожного з напрямів дослідження стосовно 
того, що саме потребує дослідження, якими методами, як часто, упродовж якого 
часу, на яких об’єктах воно має проводитися. Цей перелік запитань можна продов-
жити, але цілком зрозуміло, що найбільш актуальною є потреба у створенні спеціа-
льного центру (банку даних), який надаватиме користувачам статистичну та соціо-
логічну інформацію. 

Окремо слід відмітити два важливих аспекти проведення моніторингових дослі-
джень: по-перше, використання таких соціальних індикаторів (показників), які під час 
проведення аналізу можна порівнювати, по-друге, необхідність коректного соціоло-
гічного аналізу отриманої первинної інформації в контексті суспільного життя. 

Постає питання створення емпіричної бази системи моніторингу, що не є суто 
технічною операцією, а включає комплекс аспектів методологічного, організаційно-
го, технічного, інтелектуального, економічного, інформаційного, ресурсного та кад-
рового забезпечення.  

Розвиток інформаційних технологій та скорочення терміну актуальності, а отже 
й цінності соціологічної інформації прискорили процес забезпечення відкритості та 
доступності до баз емпіричних даних, хоча його ефективність залежить від готов-
ності кожного суспільства не лише користуватися перевагами, але й створювати 
умови для функціонування відкритої бази даних. Важливими питаннями у цьому 
контексті є координація та консолідація зусиль, вироблення механізмів та правил, 
питання професійної етики соціального дослідника. Україна ще не готова до забез-
печення належного рівня архівування, зберігання, використання та коректної інтер-
претації наявної соціологічної інформації. Для забезпечення цього необхідне ство-
рення централізованої системи банку даних.  

Зусиллями окремих наукових установ, міжнародних організацій, учених-
ентузіастів у сучасній Україні створено достатньо системних, науково обґрунтова-
них, професійних проектів, у межах яких відбувається збір та накопичення емпірич-
ної інформації. Широко відомі дослідження: "Українське суспільство: моніторинг 
соціальних змін" Інституту соціології НАН України; моніторинг громадської думки 
                                                                 
1 Найбільш поширеним є використання 5 регіонів (Захід, Схід, Центр, Північ та Південь), хоча автори 
дотримуються методики самостійного розгляду АР Крим, а не в складі Південного регіону, та м. Київ, 
яке також доцільно розглядати окремо. Отже, пропонується здійснення регіонального аналізу по 7 ре-
гіонах: Захід, Центр, Північ, Схід, Південь, АР Крим та м. Київ. Існують підходи, коли виокремлюють 11 
чи 12 регіонів, але практичне застосування такої типології вимагає збільшувати обсяги вибіркової сукуп-
ності, що означає менш бюджетно-економічний підхід.  
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УІСД/ЦСМ; цільові дослідницькі проекти (моніторинг поведінки груп ризику щодо 
ВІЛ-інфікування, моніторинг становища дітей, моніторинг діяльності центрів соціаль-
них служб для молоді тощо), що виконуються різними соціологічними структурами 
на замовлення державних та недержавних організацій. Існує низка міжнародних 
дослідницьких проектів (вивчення світових цінностей – WVS, вивчення євро-
пейських цінностей – EVS, Євробарометр, "Євроазійській монітор", Європейське 
соціальне дослідження тощо).  

Перевагою українських моніторингових проектів є орієнтація на внутрішні ви-
клики та інтереси вітчизняних дослідників, гнучкість та оперативність. Їх недоліки – 
відсутність можливості широкого використання, низький рівень вторинного аналізу, 
застосування переліку "своїх"2 запитань.  

Перевагою міжнародних дослідницьких проектів є відповідність методологічним 
міжнародним стандартам, використання сучасних наукових підходів та методів 
аналізу, можливість порівняльного аналізу на основі міжнародної бази даних. До 
недоліків слід віднести проблеми культурного характеру, які в практичній площині 
перетікають у питання забезпечення еквівалентності виміру соціальної інформації. 
(Плюс необхідність застосування еквівалентних стратегій побудови та реалізації 
вибіркових сукупностей.)  

Цікавим прикладом моніторингу громадської думки є проект "Общественное 
мнение в России", що протягом багатьох років реалізується спочатку Всеросійсь-
ким центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ), а з 2004 р. – Аналітичним 
центром Юрія Левади ("Левада-Центр"). Дослідження покриває громадські настрої, 
оцінки, інтереси щодо широкого спектра різноманітних аспектів повсякденного жит-
тя, процесів у соціально-політичній та соціально-економічній сферах, подій у сере-
дині країни та в міжнародному житті. 

Саме моніторинговий підхід є адекватним для вивчення соціально-економічних 
процесів, соціально значущих змін у суспільстві. Процесуальний підхід у вивченні 
соціальних проблем та суспільних змін набуває дедалі більше прихильників серед 
економістів, соціологів, політологів, юристів та інших дослідників соціального роз-
витку. Процес передбачає наявність структури та динаміки, які задають стійкий 
характер та спрямованість соціальних змін. До структури процесу відносять всю 
сукупність учасників, підтримуючих факторів та умов, а також бар’єрів. Вивчення 
динаміки процесів характеризується показниками масштабів, сили, темпів, інтен-
сивності, тривалості окремих етапів тощо. Отже ми приймаємо точку зору, що будь-
який процес можна вимірювати, розуміючи його структуру. А комплексна система 
моніторингу соціально-економічних трансформацій на кожному етапі виміру має 
включати базові (постійні) та актуальні (варіативні) тематичні блоки. До постійних 
блоків, зокрема, доцільно віднести наведені нижче. 

Аналіз соціально-демографічної ситуації. Під соціально-демографічною си-
туацією в даному випадку розуміється конкретний стан соціально-демографічних 
процесів, що зумовлюють статику й динаміку чисельності, складу і структури, розмі-
                                                                 
2 Мається на увазі, що формулювання запитань, перелік варіантів відповідей, їх послідов-
ність різняться, і це не дає можливості порівнювати результати.  
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щення населення. Джерелами одержання необхідних аналітичних даних служать 
матеріали переписів населення, поточний облік демографічних подій, а також ре-
зультати соціологічних досліджень. У методичному плані соціально-демографічний 
аналіз включає вивчення даних про народжуваність, смертність, очікувану трива-
лість життя, міграцію, відтворення та природний приріст населення як у цілому, 
так і за різними демографічними й соціальними групами, шарами населення.  

Аналіз рівня та якості життя населення. Рівень і якість життя – одна з най-
важливіших соціальних категорій, що характеризують міру реальної забезпеченості 
населення необхідними матеріальними благами й послугами. В основі аналізу рівня 
життя лежить порівняльне вивчення грошових доходів і споживчої активності різних 
соціальних суб’єктів. Грошова оцінка благ і послуг, фактично споживаних родиною 
(домогосподарством) упродовж визначеного проміжку часу, характеризує рівень її 
життя, що відбиває кількісно виражену міру задоволення суб’єктом своїх матеріаль-
них і культурних потреб. Якщо при цьому оцінюються також конкретні умови життя, 
праці, зайнятості, освіти, побуту й дозвілля, забезпеченості житлом, природного се-
редовища, екологічної ситуації та інших обставин, у яких проживає даний суб’єкт, то 
тоді частіше вживається поняття "якість життя". Важливу роль у дослідженнях рівня і 
якості життя відіграють соціальні нормативи – регламентовані значення соціальних 
показників, що характеризують у даному разі фіксовану міру задоволення основних 
потреб людини, виражену в натуральних, грошових, відсоткових або інших чисельних 
значеннях. Інтегративним показником, що підсумовує нормативні можливості життє-
забезпечення людини (родини) є споживчий бюджет у його мінімальному, раціональ-
ному й оптимальному значеннях. 

 Статистика й соціологія мають у своєму розпорядженні різні методи аналізу 
диференціації доходів населення. Використовувані при цьому коефіцієнти диферен-
ціації фіксують розміри перевищення показників високоприбуткових груп у порів-
нянні з низькодоходними групами населення. До малозабезпечених відносять гру-
пи населення, що не мають офіційно визнаного мінімуму споживання. Вітчизняна 
практика керується нормативним методом визначення порога бідності, що фік-
сується відповідно до грошової оцінки споживчого кошика як прожиткового мініму-
му. Коефіцієнти диференціації доходів населення конструюються на основі фіксу-
вання розмірів перевищення грошових доходів високоприбуткових груп у порівнян-
ні з низькодоходними.  

Досить перспективним є застосування самооцінки рівня матеріального забез-
печення. У практиці соціологічних досліджень використовуються різні шкали само-
оцінки, які базуються або на континуумі "дуже низький – дуже високий" (розмірність 
шкал варіюється: є досвід 5-ти, 7-ми та 10-мірних шкал), або на шкалах-меню 
з вербальним визначенням (описом матеріальних можливостей) варіантів, котрі, як 
правило, розташовуються у логічному порядку зростання.  

Аналіз економічної поведінки, зайнятості та безробіття. Комплексне дос-
лідження в даному випадку орієнтоване на визначення позиції на ринку праці, на 
вивчення різних умов трудової діяльності населення, наявність досвіду та термін 
перебування у стані безробіття, економічні стратегії. При цьому не можна забувати 
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про предметну спрямованість нашого аналізу, що розглядає в даному разі трудову 
діяльність як засіб життєвого самозабезпечення і форму самореалізації соціальних 
прав, творчого потенціалу особистості. Процес економічних реформ ускладнює ана-
ліз економічної поведінки, потребує вивчення додаткової зайнятості, підприємницьких 
орієнтацій, неформальної зайнятості, процесів трудової міграції тощо. 

Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здо-
ров’я. Поряд з іншими показниками важливими є стан здоров’я населення і якість 
медичного обслуговування. Система охорони здоров’я та медичні послуги насе-
ленню характеризуються трьома групами основних показників: а) доходи й витра-
ти, пов’язані з медичним обслуговуванням; б) показники забезпеченості населення 
медичними послугами; в) показники використання медичних послуг. 

Аналіз житлових умов і побутового обслуговування населення. Харак-
теристика житлових умов включає показники, що відбивають забезпеченість насе-
лення житлом, структуру і стан житлового фонду, необхідність капітального ремон-
ту будівель та інженерних інфраструктур і їх розвитку, благоустрій житлового фон-
ду та необхідність його реконструкції.  

Аналіз рівня освіти населення та діяльності освітніх установ. Аналіз 
рівня і якості освіти особистості має своїм провідним вектором оцінку отриманого 
людиною обсягу загальноосвітніх і професійних знань, умінь, навичок, необхідних 
для активного і повноцінного включення в трудову діяльність і процеси духовного, 
морального, соціокультурного життя суспільства. Крім того, концепція безперервної 
освіти вимагає створення умов для отримання та підвищення рівня освіти на умо-
вах рівної доступності для всіх. 

Аналіз масово-інформаційних і культурно-духовних процесів передбачає 
доступ до інформаційно-комунікаційних ресурсів (ЗМІ, телефонного зв’язку, Інтер-
нету тощо); функціонування кіноматографа, радіо, телебачення, театру й інших 
видів мистецтва; діяльність бібліотек, музеїв, виставок, творчих об’єднань у галузі 
культури; спортивну діяльність, туризм, інші види відпочинку і розваг. Відповідно до 
зазначених напрямів будується основна частина статистичної і соціологічної інфор-
мації у сфері культури, мистецтва, відпочинку населення.  

Профілактика девіантного поводження, соціопатій і злочинності. Прояви 
різних форм девіантного поводження, соціопатій (захворювання соціального походжен-
ня) і злочинності охоплюються узагальненим поняттям "моральна статистика".  

Аналіз громадської активності. Широкий спектр питань, котрі пов’язані 
з поведінкою за межами ринку праці та свого домогосподарства, або, іншим слова-
ми, діяльність, яка здійснюється індивідом не тому, що він повинен виконувати 
певні функції та обов’язкові соціальні ролі, а за власним бажанням та переконан-
нями. До таких видів діяльності відносять волонтерство, політичну активність, 
участь у діяльності громад, професійних спільнот, групах за інтересами тощо. 

Вивчення динаміки системи цінностей та орієнтацій. Цінності – це уза-
гальнені уявлення людей про цілі та норми своєї поведінки, в яких втілився історич-
ний соціальний досвід та зміст культури окремого етносу та людства в цілому. Цін-
ності відображаються у свідомості кожного індивіда та стають орієнтирами, 
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з котрими індивіди та соціальні групи співвідносять свої дії. Вони забезпечують 
інтеграцію суспільства, допомагають індивідам реалізовувати свою поведінку 
в життєво значимих ситуаціях. Система цінностей, утворюючи внутрішній стрижень 
культури, є духовною квінтесенцію потреб та інтересів як окремих індивідів, так 
і соціальних груп, водночас здійснює зворотній вплив на соціальні потреби та інте-
реси, а також виступає одним із головних мотивів соціальної дії, поведінки індивіда. 
Навіть у стабільних суспільствах процес розвитку та змін поколінь зумовлює про-
тидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. Коли ж відбуваються стрімкі пе-
ретворення, вони, як правило, супроводжуються суттєвими зрушеннями у масовій 
свідомості, зміною ціннісних пріоритетів, конфліктом між декларованими цінностя-
ми та реальною поведінкою, недотриманням в суспільстві морально-етичних засад, 
поширенням неправових практик. З точки зору суспільного розвитку, система цін-
ностей, що визначає світосприйняття більшості людей певного суспільства, може 
виступати або фактором, який сприятиме процесу розвитку суспільства, або де-
структивним чинником, який протидіє змінам, що відбуваються. 

Динаміка рівня довіри до основних соціальних інститутів та взаємодії 
"влада-народ". Довіра є важливою в контексті впровадження реформ та систем-
них змін. Справа не лише в підтримці конкретних дій та кроків, значно важливішими 
є активність, участь у прийнятті рішень, забезпечення контролю та прозорості, при-
хильність, відсутність супротивних та непередбачуваних дій з боку населення. Зміц-
нення довіри як норми зближує формальні та неформальні складові інституційного 
середовища, сприяє формуванню нової якості суспільства як громадянського, фор-
муванню суспільної солідарності, ефективної взаємодії між органами влади та 
представниками широких верств населення. 

Стосовно варіативних тематичних блоків моніторингу, то вони визначаються 
актуалізованими соціальними проблемами або подіями на момент проведення 
чергового етапу збору інформації. В окремих випадках такі тематичні блоки можуть 
бути використані для оцінки сприйняття можливих потенційних рішень, змін у зако-
нодавстві, передбачення результатів проведення референдуму з важливих су-
спільних питань, визначення рівня поінформованості суспільства та надавати ба-
зову інформацію для розбудови інформаційно-освітньої політики щодо ключових 
питань розбудови держави. 

Структурно-функціональна схема моніторингу розглядається як система відно-
сно самостійних, але тісно пов’язаних між собою програмно-інформаційних блоків. 
Перший з них – базисна модель об’єкта спостереження, сформована з основної 
бази даних і матеріалів соціологічних опитувань та статистики. Інші – спеціалізова-
ні аналізи та предметні "зрізи" об’єкта, їх діагностична й прогностична оцінки, про-
грамування розвитку соціальної сфери, аналіз екстремальних ситуацій. 

Коли ми говоримо про моніторингові дослідження, то розуміємо, що моніторинг – 
це дослідження, яке повторюється у часі й тому зорієнтоване на спостереження за 
соціальними процесами та явищами на одному й тому ж об’єкті з використанням 
такого дослідницького інструментарію, котрий надає можливість порівнювати 
соціальну інформацію, отриману в різний час та від різних осіб.  



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

266 

Окремо слід наголосити на значенні та ролі громадської думки, які в пере-

ломні етапи розвитку суспільства значно зростають. Громадська думка набуває 
певної інституціоналізації в суспільстві, стає "актором політичного життя". На неї 

посилаються політики, державні діячі, засоби масової інформації. Вона, з одного 

боку, є виявом стану соціальних відносин у суспільстві, а з іншого – засобом впли-
ву на формування думок окремих особистостей. Майже всі вчені, які зверталися до 

вивчення громадської думки, підкреслюють складність визначення даного поняття. 
Це пов’язано з тим, що "громадська думка" містить різноманітні елементи: раціона-

льні, емоційні, вольові – й не зводиться до якогось одного рівня чи форми, сфери 

свідомості. На відміну від настрою, вона включає не лише масові відчуття, пережи-
вання, соціальні почуття, а й раціональне (свідоме) виявлення інтересів, і суспільні 

вольові спонукання. Громадська думка – стійке емоційно-вольове ставлення, що 
має в суспільстві свої власні функції, проходить етапи від формування до функціо-

нування як реальна суспільна сила, котра вимагає певних дій. Громадська думка 

постійно змінюється, але інтенсивність її коливань залежить від багатьох макро- та 
мікрофакторів. Сучасний стан вивчення громадської думки в Україні відображає ті 

об’єктивні зміни, які відбуваються в суспільстві. Оскільки йде процес реформування 

суспільства, то підвищується запит на такі функції громадської думки, як оцінюва-
льна, орієнтуюча, виховна, регулятивна, соціального контролю та регламентації. 

Водночас громадська думка за певних обставин може бути й дестабілізуючою. 
Зокрема, в умовах кризи суспільства громадська думка набуває соціально напру-

женого характеру, оскільки не задовольняються першочергові, життєво важливі 

потреби та інтереси більшості громадян. На жаль, такий стан створює умови для 
використання соціологічних даних з метою маніпулювання масовою свідомістю та 

задоволення окремими політичними силами власних амбіцій. Виникає проблема 
доведення до широкого загалу не викривленої, об’єктивної інформації. 

Ми відстоюємо позицію, що моніторинг громадської думки є інструментом: для 

забезпечення необхідною інформацією; для розроблення нових програм соціальної 
політики та законодавства; для оцінки ефективності соціальної політики, соціаль-

них програм, законодавчих актів; для визначення впливу соціальної та економічної 

політики на соціальне самопочуття, орієнтації та поведінку населення.  
Комплексна система моніторингу соціально-економічних змін має базуватися 

на міждисциплінарному підході та науковому апараті. Тому ми розглядаємо її ком-
плексну структуру як поєднання можливостей соціологічних та статистичних об-

стежень, експертних оцінок та аналізу нормативно-правового поля, в якому відбу-

ваються трансформаційні процеси (табл. 5.1.1). При цьому необхідно чесно та 
об’єктивно усвідомлювати дослідницькі можливості й обмеження її окремих компо-

нентів, рівень надійності й достовірності інформації з різних джерел. 
Запропонована система моніторингу за умов науково та емпірично обґрунтова-

ної системи показників забезпечуватиме постійне відслідковування тенденцій со-

ціально-економічних змін та сприйняття їх населенням, поєднуючи методи еконо-
мічного та статистичного аналізу з соціологічними дослідженнями.  
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Таблиця 5.1.1 
Структура комплексної системи моніторингу  

соціально-економічних трансформацій 

Складові  
структури 

Громадська 
думка 

Спеціальні  
соціальні  

дослідження 

Експертні 
оцінки 

Державна 
статистика та 

адміністра-
тивні дані 

Аналіз  
нормативно-
правового 

поля 

Функції 

Вимір суб’єк-
тивних індика-
торів. 
Оперативне 
визначення 
реакцій на 
події та факти. 
Виявлення 
латентних 
явищ та про-
цесів.  
Оцінка поши-
рення певних 
процесів та 
явищ 

Фокусований 
та деталізова-
ний вимір 
суб’єктивних 
індикаторів. 
Вивчення 
причин та 
мотивацій. 
Уточнення 
змісту, глиби-
ни, чинників 
 

Оцінка стану. 
Пояснення 
(визначення 
та оцінка при-
чин). 
Передбачення 
розвитку про-
цесів. 
Визначення 
форм та ме-
тодів впливу 

Вимір 
об’єктивних 
індикаторів 

Визначення 
"фону". 
Фіксація змін 
середовища 
та правил 

Характе-
ристика  

індикаторів 

Суб’єктивні Суб’єктивні та 
об’єктивні 

Суб’єктивні Об’єктивні Об’єктивні 

Рівень  
аналізу 

Національний. 
Регіональний. 
Місцевий 
 

Конкретні 
сфери суспі-
льного життя. 
Окремі процеси. 
Окремі соціа-
льні групи. 
Окремі соціа-
льні інститути 

Залежить від 
предметного 
кола 

Національний. 
Регіональний. 
Місцевий 
 

Національний. 
Конкретні 
сфери суспі-
льного життя. 
Регіональний 

Методи  
аналізу 

Типологізація. 
Факторизація. 
Побудова 
індексів та 
інтегрованих 
показників 

Комбінація 
статистично-
математичних 
процедур та 
методів якіс-
ного аналізу 

Контент-
аналіз. 
Когнітивний 

Типологізація Контент-
аналіз. 
Когнітивний 

Частота збору 
даних 

Щоквартально/ 
щорічно. 
У критичні 
точки "зламу" 

За  
необхідністю 

Щоквартально/ 
щорічно/раз на 
2–3 роки  

Щомісячно/ 
щокварталь-
но/щорічно 

Постійно 

Можливості 
ретроспек-

тивного 
аналізу 

Середні  
(відносні) 

Вищі  
за середні 

Середні Дуже високі Відсутні 
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Складові  
структури 

Громадська 
думка 

Спеціальні  
соціальні  

дослідження 

Експертні 
оцінки 

Державна 
статистика та 

адміністра-
тивні дані 

Аналіз  
нормативно-
правового 

поля 

Прогностичні 
можливості 

Вищі за  
середні 

Вищі за 
середні 

Високі Середні Відсутні 

Оцінка  
достовірності 

Вища за  
середню 

Середня Середня Висока Висока 

Оцінка  
надійності 

Залежить від 
предметного 
кола та ступе-
ня актуалізації 
проблеми 

Залежить від 
предметного 
кола та ступе-
ня актуалізації 
проблеми 

Середня Вища за  
середню 

Висока 

 
Соціально-економічний моніторинг українського суспільства особливу увагу має 

приділяти ключовим аспектам суспільного життя, серед яких: оцінка ключовими 
суб’єктами економічної діяльності регуляторної політики в економічній сфері; бю-
джетне прогнозування; розвиток та регулювання фінансових ринків; моделювання 
та короткострокове прогнозування економічних процесів; структурні зміни в еконо-
міці; розширення інноваційної політики в економіці; кон’юнктура ринків; прогнозу-
вання промислового потенціалу; політика щодо аграрних перетворень; сприйняття 
населенням соціальних змін на тлі трансформації економічних відносин; оцінка 
населенням діяльності органів законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; тра-
нсформація системи цінностей та формування перспективної системи цінностей; 
розвиток громадянського суспільства та ін. 

На сучасному етапі актуальним стає включення до системи загального моніто-
рингу компонент моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Доцільно 
передбачити необхідність розроблення відповідного програмного забезпечення, 
що дозволить стандартизувати процедури оцінки та зробить можливим проведення 
регулярних порівнянь регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку з ураху-
ванням ділової активності підприємництва та оцінки результативності дій місцевих 
органів влади щодо використання підприємницького ресурсу в розвитку економіки 
регіонів. Для забезпечення достатнього рівня достовірності результатів на рівні 
регіонів національна вибіркова сукупність для проведення такого соціологічного 
опитування має бути орієнтована на цю потребу, й обсяг вибіркових сукупностей на 
рівні окремих регіонів повинен дозволяти міжрегіональний аналіз та порівняння. 
Джерелами даних за комплексного підходу виступають громадська думка, спеціа-
льні дослідження, експертні оцінки, державна статистика та адміністративні дані, 
аналіз нормативно-правового поля. Частота збору інформації суттєво залежить від 
рівня інституалізації системи моніторингу, оскільки в даному випадку він визначає 
соціально-економічну ефективність. Мається на увазі, що за умов інституалізації 
чітко визначено, хто є відповідальним за функціонування системи моніторингу 
(суб’єкт-координатор, суб’єкти-постачальники інформації, суб’єкти-аналітики, 
суб’єкти-користувачі тощо), джерела фінансування, очікувані результати (це мо-
жуть бути щоквартальні аналітичні огляди з моніторинговими показниками, інтегро-
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ваними індексами, прогнозними оцінками, висновками щодо поточної ситуації та 
можливими сценаріями її розвитку).  

Важливо зазначити очікувані ефекти від упровадження такої системи монітори-
нгу, а саме: результати моніторингу забезпечуватимуть обґрунтованість прийняття 
управлінських рішень, даватимуть аргументи для побудови інформаційної політики, 
спрямованої на формування суспільної підтримки різноманітних управлінських 
рішень, складатимуть базу для розроблення короткострокових та довгострокових 
прогнозів. Здійснення моніторингу дозволить встановити найбільш адекватні та 
ефективні для українського суспільства механізми гармонізації соціальної політики 
та економічних процесів.  

До змістовних складових комплексної системи моніторингу соціально-економіч-
них трансформацій доцільно віднести: 

- моніторинг внутрішньополітичної ситуації (моніторинг надзвичайних ситуацій; 
дотримання гарантій національної безпеки; моніторинг резонансних подій та суспі-
льної реакції на них; акції протесту та громадська активність; діяльність партій та 
громадських організації; криміногенна ситуація; екологічна ситуація; моніторинг 
дотримання прав людини; моніторинг ЗМІ; стратегічні запаси тощо) та зовнішньо-
політичної ситуації; 

- моніторинг гуманітарної сфери (охорона здоров’я; демографічні показники; 
освіта; наука; культура та мистецтво; фізична культура та спорт; туризм тощо);  

- адміністративний моніторинг (моніторинг виконанням актуальних державних 
програм, указів та розпоряджень Президента, основних рішень КМУ; моніторинг 
ефективності роботи місцевої влади; динаміка розгляду звернень громадян до 
органів влади; ставлення населення до органів виконавчої влади всіх рівнів тощо); 

- статистичний та соціологічний моніторинг соціально-економічного розвитку 
України та соціально-економічного розвитку регіонів (за комплексом показників 
з урахуванням інноваційних та модернізаційних процесів); 

- оперативний моніторинг фінансово-економічного стану України; 
- національний індекс ділової активності. 
Важливим також є моніторинг зовнішньоекономічної ситуації (баланс експорту – 

імпорту за товарами і послугами; структура експорту – імпорту за товарами і послу-
гами; рівень прямих іноземних інвестицій; курс української гривні до іноземних ва-
лют; динаміка валютних резервів і зовнішнього боргу; основні показники глобаль-
ного економічного середовища, наприклад, курс основних світових валют, індекси 
ключових світових фондових ринків; кон’юнктура ключових світових товарних рин-
ків тощо) та зовнішньополітичний моніторинг (стосунки зі стратегічними партнера-
ми; моніторинг актуальних зовнішньополітичних подій; виконання основних міжна-
родних угод; оцінка закордонними ЗМІ України, рейтинг України в міжнародних 
індексах; резонансні події та ніші аспекти). 

Розбудова комплексної системи моніторингу соціально-економічних трансфор-
мацій потребує здійснення таких кроків: розробити узгоджену систему показників 
для моніторингу сприйняття населенням соціальних змін (враховуючи підходи та 
напрацювання інших розділів); запропонувати інтегровані індекси на основі угрупо-
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вань показників; визначити коло об’єктивних показників (статистичні, економічні 
й демографічні дані); запропонувати методику зіставлення об’єктивних суспільних 
подій (політичні події, зміна законодавства, соціально-політичні ініціативи тощо) та 
соціологічних індикаторів (суб’єктивні показники); відпрацювати можливість верифі-
кації соціологічних показників масових досліджень, соціологічних даних вивчення 
окремих цільових груп і експертних оцінок; можливість розроблення коригуючих 
коефіцієнтів з урахуванням неузгодженості даних із різних джерел; здійснити пошук 
багатофакторних моделей сприйняття населенням соціальних змін та економічних 
трансформацій; апробувати систему індикаторів моніторингу й запропонованих 
інтегрованих індексів у системі моніторингу сприйняття населенням соціально-
економічних змін; провести експертну оцінку валідності та можливостей практичного 
застосування отриманих результатів (удосконалення соціальної політики, боротьба 
з бідністю, розвиток освіти, зменшення соціального напруження, зміцнення здо-
ров’я, корегування окремих державних програм тощо). 

До ключових принципів реалізації комплексної системи моніторингу соціально-
економічних трансформацій слід віднести міждисциплінарність, мультипарадигма-
льний підхід, багаторівневий аналіз, застосування різних методів виміру (у тому 
числі непрямий вимір на основі множини індикаторів), орієнтацію на можливість 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків та наукове передбачення, орієнтацію на 
вироблення практичних рекомендацій.  

5.2. Підходи до обґрунтування індикаторів 

Дискусію щодо переліку показників моніторингу варто розпочати з базисних ви-
значень індикаторів. У науковій літературі використовуються терміни "індикатори" 
та "показники". В нашому випадку будемо вважати їх синонімами й використовува-
ти в одному й тому ж значенні. (Хоча може бути застосований інший підхід, коли 
індикаторами вважаються первинні дані, а показниками – агреговані або аналітичні 
виміри. Зважаючи на мету даної роботи залишимо цю дискусію поза її межами.) 
Моніторинг соціально-економічних трансформацій за своїм визначенням викорис-
товує соціальні та економічні індикатори. Соціальні індикатори – це кількісні харак-
теристики рівня розвитку соціальної сфери, які виступають інструментами діагнозу 
благополуччя чи неблагополуччя соціуму. Економічні індикатори – кількісні харак-
теристики стану економіки та різних складових економічного розвитку. Можна поді-
лити соціальні індикатори на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні індикатори – це, 
як правило, фактична інформація, у тому числі й статистичні дані (державна стати-
стика та адміністративні дані відомств). Суб’єктивні індикатори – та соціальна ін-
формація, яку маємо в результаті спеціальних опитувань населення та яка відо-
бражає думку й судження окремих осіб щодо умов життя і рівень задоволеності 
різними сторонами свого життя в цілому. Саме суб’єктивні індикатори використо-
вуються під час проведення моніторингу громадської думки населення. Це, напри-
клад, семантичні диференціальні шкали (полярні пари тверджень і 7-бальна шка-
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ла); шкали самооцінки (5-ти, 7-ми, 10-бальні); групи запитань для вибору ("баланс 
дій") тощо. Суб’єктивні індикатори досить прості й саме тому відкриті для критичних 
зауважень. Однак вони мають важливі переваги порівняно з об’єктивними індика-
торами, а саме – їх можна використовувати при дослідженні різних груп населення, 
зберігаючи єдину базу для порівняння результатів. Якщо використовувати пошире-
ні поняття й уявлення щодо оцінки свого життя та умов, то маємо можливість порі-
вняти ситуацію протягом досить тривалого часу на національному рівні та в різних 
регіонах, тобто намалювати просторову картину в динаміці. Таким чином, застосу-
вання системи соціальних індикаторів – групи об’єктивних та суб’єктивних показни-
ків – надаватимуть всебічну й комплексну характеристику явища чи процесів, які 
вивчаються. Соціальні індикатори потрібні для визначення соціальних цілей та 
напрямів соціальної політики; встановлення системи соціальних нормативів; оцінки 
окремих суспільних і державних програм соціального розвитку, соціальної політики 
та соціального законодавства. 

До цього часу у світі й в Україні побудована, напрацьована, певною мірою за-
стосовується велика кількість соціальних індикаторів. Деякі з них мають спільну 
методологічну базу, виступають міжнародними інструментами моніторингу окремих 
процесів та досягнень, окремі залишаються здобутком національного рівня або 
окремих програм/проектів. Нам не вдалося знайти єдиного каталогу всіх соціальних 
індикаторів, хоча таке завдання могло б не лише бути цікавим, а й мати практичний 
сенс. Важливими є питання виміру, агрегації та дезагрегації, обробки та інтерпре-
тації, пошуку індикаторів якості життя, альтернативних економічним показникам, 
методики забезпечення порівняння в часовому та просторовому вимірі (наприклад 
нормування, визначення відносних часток, індексація тощо).  

Виокремлюють первинні індикатори та похідні (які будуються або розрахову-
ються на основі первинних, походять з них). При цьому окремі первинні можуть 
застосовуватися для різних похідних. До похідних належать індекси, інтегровані й 
агреговані показники. 

Позначимо деякі найбільш розповсюджені системи соціальних індикаторів (показ-
ників): якість життя (індекс рівня життя); прибутки та витрати; зайнятість та адаптова-
ність на рику праці; ментальність; ідентичність (соціальний статус особистості); соціаль-
не самопочуття; соціальна напруга; стан здоров’я; сім’я, задоволеність сімейним жит-
тям; потреба в різних видах соціального забезпечення; стан соціального захисту; ін-
формаційний простір; екологія; ставлення до влади; політичні орієнтації; громадська 
активність; пріоритети державної політики та основні вектори розвитку суспільства.  

Як свідчать матеріали попередніх розділів, описові можливості показників до-
сить різні, так само, як і пояснювальні можливості. Крім того, виникає завдання 
оцінки внеску кожного показника в загальну комплексну систему.  

У науковій літературі є велика кількість підходів до угрупування індикаторів, ви-
значення індексів, розбудови складних показників. Ми пропонуємо дотримуватися 
підходу, за якого кожний з індикаторів повинен мати мету застосування, стандарт-
ність, будуватися на ґрунтовній концепції, бути валідним (або адекватним), надій-
ним та сенситивним.  
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За умов трансформаційних процесів важливо також вимірювати ставлення на-
селення до змін, зокрема: ретроспективні оцінки змін (факт ностальгії за плановою 
економікою, державним патерналізмом); загальну оцінку змін у країні, задоволе-
ність власним економічним становищем, статусом, можливостями економічної мо-
більності, порівняння власного статусу з батьківським, зв’язок між сприйняттям 
міри задоволення прав і свобод людини (рівнем розвитку демократії) та баченням 
власного економічного становища в суспільстві; ставлення до економічних реформ 
та "запас міцності" населення, домінуючі настрої за певний період або під впливом 
певних подій (надія, острах, людська гідність, розгубленість, агресія, безнадія, гор-
дість тощо), показники оптимізму (оцінка настроїв, задоволеність життям у цілому, 
показники адаптованості, очікування покращення/погіршення життя у різностроко-
вій часовій перспективі), оцінки того, чи варто зараз здійснювати цінні придбання, 
заощаджувати тощо; оцінку економічного становища міста, сільського району, оцін-
ку економічного становища країни; можливість соціального протесту проти зрос-
тання цін, падіння рівня життя, оцінку політичної ситуації; "суб’єктивне зубожіння" 
як феномен кризової свідомості; розмір доходу на одного члена сім’ї; доход, що 
забезпечує, на думку респондента, прожитковий мінімум (на одну людину в мі-
сяць); доход, що забезпечує, на думку респондента, рівень, з якого можна вважати 
родину заможною; рівень доходу родини, починаючи з якого, на думку респонден-
та, родину можна вважати бідною. 

Якщо ставити за мету обмеження кола показників, то мінімальний перелік соціа-
льних індикаторів повинен характеризувати основні складові соціальної, економіч-
ної та політичної сфер. Для характеристики соціальних процесів доцільно включати 
індекс соціальних настроїв, індекс задоволеності життям, характеристику сім’ї, ін-
декс соціальної напруги, рівень освіти та оцінку освітніх послуг, можливості та 
практики підвищення кваліфікації, соціально-статусні ролі, толерантність, релігійні 
орієнтації, орієнтації щодо зовнішньої політики. Для характеристики економічних 
процесів – індекси споживчих настроїв, економічну поведінка населення, форму 
зайнятості, самооцінку матеріального становища, доходно-витратну практику, за-
доволеність рівнем оплати праці, коефіцієнт відповідності доходів та запиту на них, 
ставлення до приватизації, продажу землі, сприйняття ринкового шляху. Якість 
життя як інтегрований складний індикатор характеризує соціально-економічні про-
цеси у їх нерозривності. Для характеристики політичних процесів – рівень довіри, 
інтерес до політичного життя, політична активність, політичні орієнтації, електо-
ральна поведінка, сприйняття демократичного шляху. 

Оскільки головними принципами організації соціального моніторингу є: подіб-
ність (моніторинг повинен відповідати головним характеристикам об’єкта), ціліс-
ність об’єкта спостереження, комплексність, репрезентативність та економічність, 
то особливого значення набувають побудова та класифікація системи мікрооб’єктів 
спостережень – соціальних індикаторів. Система індикаторів має включати перелік 
конкретних економічних і соціальних показників, періодичність і варіанти отримання 
інформації, з одного боку, і бути здатною ефективно реагувати на соціальні зміни 
в суспільстві під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів – з іншого. Система 
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соціальних індикаторів має бути тісно пов’язана з системою ухвалення державних 
рішень. Відсутність такої ув’язки може призвести до неконтрольованого і необґрун-
тованого прийняття політичних, економічних та соціальних рішень.  

Еволюція підходів до визначення цілей і вимірювання рівня розвитку соціальної 
сфери відбувалася в контексті формування державних соціальних програм. Триває 
постійний пошук агрегованих характеристик та оптимізація системи показників до-
бробуту (якості життя) населення. Крім об’єктивних, велика увага приділяється 
суб’єктивним індикаторам, які враховують думки й судження людей, їхню задово-
леність життям. Отже, дослідники постійно постають перед дилемою: зберігати 
незмінними індикатори виміру соціальної дійсності й мати можливість прямого по-
рівняння результатів чи модифікувати систему індикаторів відповідно до суспільних 
змін, що забезпечує більш адекватний аналіз поточної ситуації, але звужує можли-
вості ретроспективного аналізу.  

 Індикатори соціального розвитку та рівня розвитку соціальної сфери. 
За останні десятиріччя помітно змінилися уявлення про цілі й напрями такого розвит-
ку і відповідно – загальні підходи до соціального виміру. Процес їх еволюції умовно, 
трохи спрощуючи ситуацію, можна розділити на три етапи. На першому етапі, приб-
лизно з кінця 1940-х рр., домінувала ідея, що прогрес сучасного суспільства – це 
насамперед зростання матеріального добробуту населення. Як соціальні індикатори 
пропонувалося використовувати макроекономічні, головним чином вартісні, показни-
ки системи національних рахунків або їх модифікації. На другому етапі, у 1960-ті рр., 
прийшло розуміння того, що суспільний розвиток – складний багатобічний процес, 
для якого зростання матеріального багатства не першорядна і не єдина мета. Для 
характеристики цих умов з’явилося більш широке поняття якості життя. Вартісні пока-
зники за своєю суттю були не в змозі відбити всього різноманіття даного явища. Тому 
із середини 1960-х рр. розгорнулися дослідження, пов’язані з одержанням невартіс-
них показників якості життя, що оформилися в рамках ООН як "Рух за соціальні інди-
катори". У цілому для другого етапу характерні спроби побудови різного роду агрега-
тів – узагальнюючих показників якості життя – на основі негрошової інформації або 
статистики розширених національних рахунків. Третій етап, з початку 1970-х рр. і до 
наших днів, зумовлений передусім значним розширенням сфери державного соціа-
льного програмування. Відповідно до його цілей і завдань, головна увага дослідників 
переноситься на розроблення комплексу показників, взаємозалежних систем соціа-
льних індикаторів, які адекватно відбивають різні аспекти добробуту суспільства. 
Можна стверджувати, що, починаючи саме з другого етапу, з’явився новий самостій-
ний напрям соціальних досліджень.  

Більшість з відомих узагальнених оцінок якості життя мали досить обмежене 

застосування і коротке життя. Винятком є показник PQLI – "індекс фізичної якості 

життя", розроблений у 1970-х рр. у США. Він простий за побудовою, оскільки, влас-
не, є середнім арифметичним трьох показників, обрахованих за 100-бальною шка-

лою: відсотка смертності немовлят, очікуваної тривалості їхнього життя і частки 
грамотних з дорослого населення досліджуваного регіону. Вважається, що ці пока-

зники в комплексі досить добре відображають якість життя населення, що розумі-
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ється як рівень задоволення основних природних потреб людини – у харчуванні, 

здоров’ї, освіті, житлі. Незначною модифікацією цього індексу є показник PSLI, у 
якому замість грамотності враховується споживання продуктів харчування (протеї-

нів і калорій у день на душу), оскільки, на думку авторів, перша сама по собі не 
служить прямою мірою якості життя, а лише її детермінантою. Індекси цього типу 

одержали поширення при обґрунтуванні програм гуманітарної допомоги слабороз-

виненим країнам, прийнятих окремими державами (США) і міжнародними організа-
ціями (Світовий Банк). Простота виміру та розрахунків, доступність інформації, а 

також низький ступінь задоволення базових потреб дозволяють з успіхом викорис-

товувати індекс при порівняльному аналізі рівня життя населення цих країн. 
Принципово інший підхід до побудови агрегатних характеристик якості життя 

пов’язаний з так званими суб’єктивними індикаторами. Він використовує ту частину 
соціальної інформації, одержаної в результаті спеціальних опитувань населення, 

що виражає думки індивідів щодо умов їх існування і задоволеності життям у ціло-

му. На практиці соціального аналізу застосовуються кілька видів суб’єктивних інди-
каторів благополуччя, досить схожих за конструкцією, але таких, що спираються на 

різні способи його вимірювання. 
С е м а н т и ч н і  д и ф е р е н ц і а л ь н і  ш к а л и : кожному учасникові опитування 

пропонується 16 пар полярних тверджень, що характеризують його життя: "Моє 

життя різноманітне – одноманітне; цікаве – нудне; спокійне – неспокійне; веселе – 
сумне тощо". У середині кожної з цих пар респондент повинен оцінити своє життя 

за 7-бальною шкалою, причому позитивній характеристиці (перший елемент у парі) 
відповідає 1 бал, негативній (другий елемент) – 7 балів, проміжні характеристики – 

від 2 до 6 балів. Сума балів за всіма 16 твердженнями визначає рівень благопо-

луччя окремого респондента. 
Ш к а л и  " с а м о в п о р я д к у в а н н я " :  респондент оцінює своє життя в балах 

від 1 до 10, розташовуючи їх між "гіршим життям, яке можна уявити" (1 бал) і "кра-

щим" (10 балів). 
Ш к а л и  " з а д о в о л е н о с т і  ж и т т я м " :  відповідаючи на питання "Якщо ка-

зати в цілому, Ви задоволені чи не задоволені життям на сьогоднішній день?", 
учасник опитування оцінює своє життя в балах від 1 (крайня незадоволеність) до 

7 (повна задоволеність). 

Ш к а л и  " б а л а н с у  в п л и в і в " :  респондент відповідає на 10 запитань ("так" – 
"ні") на кшталт: 

 Чи відчували Ви за останній тиждень радість з приводу якої-небудь події? 
 Чи відчували Ви за останній тиждень відчуженість від інших людей? 

 Чи відчували Ви за останній тиждень, що життя йде "як треба"? 

 Чи відчували Ви за останній тиждень розпач, тому що Вас хтось засудив? 
Пропонується п’ять запитань позитивного і п’ять негативного характеру. Оцінка 

загального благополуччя вираховується як різниця сум позитивних відповідей за 

першою і другою групами питань. Для всієї сукупності опитаних індекс благополуч-
чя обчислюється як середнє з оцінок окремих індивідів. 
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На основі таких показників можуть бути побудовані різні більш складні індекси 
благополуччя. Наприклад, для великого національного обстеження якості життя 
в США використовувався адитивний індекс, побудований з показників благополуч-
чя семантичної шкали і шкали задоволеності. 

Розглянуті суб’єктивні індикатори ідейно досить прості й тому з усіх боків відк-
риті для критики. Однак вони мають важливу перевагу в порівнянні з об’єктивними 
індексами – вони застосовуються при порівняльних дослідженнях якості життя різ-
них груп населення для різних країн і моментів часу, оскільки спираються на зага-
льноприйняті стійкі поняття й уявлення, пов’язані зі сприйняттям людиною умов 
свого життя. Крім того, доведено, що між багатьма з відомих показників існує тісний 
взаємозв’язок, що забезпечує можливість одержання однакових результатів при 
різних способах оцінки суб’єктивного благополуччя. 

Дослідників цікавить побудова систем соціальних індикаторів, які дають всебічну 
й комплексну характеристику досліджуваного явища. Перша з відомих систем со-
ціальних індикаторів була створена Національною комісією з технології, автоматиза-
ції й економічного прогресу США, заснованою для вивчення впливу технологічних 
змін на виробництво, зайнятість, потреби населення. Обґрунтовуючи необхідність 
своєї роботи в доповіді "Технологія й американська економіка" (1966 р.), комісія, зок-
рема, вказувала, що для підвищення якості рішень уряду потрібна система соціаль-
них рахунків, що відображала б соціальні вигоди і соціальну вартість інвестицій і пос-
луг та в такий спосіб виводила би реальні витрати на продукцію. Інтерес у світі до 
соціальних індикаторів викликала інша публікація в цій сфері, підготовлена для НАСА 
Американською академією мистецтва й науки (1966 р.), де досліджувалися соціаль-
но-економічні наслідки космічної програми для США. Автори вважали, що для вирі-
шення даної приватної проблеми необхідне розроблення широкої системи соціаль-
них індикаторів. Проаналізувавши існуючі соціальні індикатори, технології їх одер-
жання, їх зв’язок з національними цілями, вони розробили модель соціальної статис-
тики, в основу якої була покладена розширена до соціальних рахунків СНР. Тут упе-
рше був використаний термін "соціальні індикатори". До кінця 1960-х рр. з’явилися 
помітні публікації і в інших країнах. У 1970 р. стало виходити перше національне ви-
дання, присвячене соціальним індикаторам – англійський щорічник "Social Trends", у 
1974 р. був заснований міжнародний журнал "Social Indicators Research". 

 Створений при ООН Інститут соціального розвитку почав публікації своєї дос-
лідницької програми по соціальних індикаторах. Проблеми соціальних індикаторів 
почали регулярно включатися в тематику соціологічних конгресів, що є найбільш 
представницькими зборами провідних учених-соціологів світу. 

У цей час у дослідницькому середовищі активно дискутувалося питання: "Для 

чого потрібні соціальні індикатори?". Загальний висновок полягав у тому, що со-

ціальні індикатори повинні служити, насамперед, для визначення соціальних цілей 
і напрямів соціальної політики, установлення системи соціальних рахунків, оцінки 

окремих суспільних і урядових програм соціального розвитку тощо. 
Відповідно до Декларації прав людини й інших міжнародних документів усі лю-

ди мають право на задоволення основних життєвих потреб. У зв’язку з цим була 
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прийнята низка міжнародних і національних програм допомоги слаборозвиненим 

країнам у сфері базових нестатків, цілі яких формулювалися мовою соціальних 
індикаторів. Прикладом таких індикаторів може слугувати система показників задо-

волення потреб у їжі, воді, житлі, розроблена ООН і включена в програми розвитку 
"бідних" країн. У щорічних Звітах з прав людини (складової частини державних 

звітів США) наводяться показники задоволення базових потреб у 154 країнах світу. 

Така система показників є системою соціальних індикаторів. 
Сучасні розробки спираються на досить широкі трактування соціальних індика-

торів і мають чітко виражену практичну спрямованість. У даному випадку соціаль-

ним індикаторам відведена роль орієнтирів соціальної політики.  
У цьому контексті загальні вимоги до систем соціальних індикаторів зводяться 

до таких: 

 оптимальні за розмірами системи повинні покривати всі основні соціально 

значимі сфери, пов’язані з якістю життя людей; загальними елементами для біль-
шості прийнятих на міжнародному рівні систем мають бути: здоров’я, розвиток ін-

дивіда за допомогою навчання (освіти), зайнятість і якість життя працюючої люди-

ни, користування товарами і послугами, розподіл робочого та вільного часу, фізич-
не навколишнє середовище, індивідуальна безпека та правосуддя, соціальні мож-

ливості й нерівність; 

 необхідно, щоб набір соціальних індикаторів відповідав цілям і завданням 

соціальної політики, тобто описував ті основні соціальні умови, на які вона може 
позитивно вплинути; 

 використовувані показники повинні бути орієнтовані головним чином на со-
ціально-економічні результати, що одержує населення; 

 об’єктивні характеристики якості життя варто обов’язково доповнювати 
суб’єктивними; факт їх невідповідності вже сам по собі може вказувати на серйозні 

соціальні проблеми в суспільстві; 

 крім вимірювання середнього значення індикаторів, необхідно використову-

вати різні характеристики їх розподілів; 

 щоб забезпечувати спостереження за змінами, соціальні індикатори мають 

відстежуватися в часі (моніторинг); 

 більшість узагальнюючих соціальних індикаторів повинні допускати дезагре-

гацію в розрізі різних соціально-економічних груп населення; серед основних дез-
агрегатів, що пропонуються для національних систем соціальних індикаторів, прос-

ті групування за: статтю та/або віком, соціальним статусом (особливо родинним 
становищем), соціальними ролями (особливо професією), доходом (індивідуаль-

ним або родинним), освітою (особливо роками повного навчання), етнічною прина-

лежністю, місцем проживання тощо; 

 необхідно, щоб соціальні індикатори були прийнятні для міжнародних порівнянь.  

Міжнародні системи соціальних індикаторів розвиваються на базі міжнарод-
них організацій з метою створення стандартизованого моніторингу та здійснення 
оцінок впливу.  
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Фахівці Організації за економічне співробітництво і розвиток при розробленні 
системи соціальних індикаторів вирішували головне завдання – забезпечити міні-
мально можливий набір компактних, доступних для розуміння і виміру соціальних 
індикаторів, прямо і безпосередньо пов’язаних з якістю життя населення. Надалі 
передбачалося ввести в розгляд ще кілька соціально значимих сфер, що покрива-
ють життя родини й проблематику міжнаціональних конфліктів. Крім того, наміча-
лося для кожної сфери побудувати агрегатні показники, при цьому не узагальнюю-
чи їх у єдиний "валовий" показник якості життя. Система містить мало суб’єктивних 
соціальних індикаторів, хоча їхня важливість і визнається розроблювачами. 

Більш широка система об’єктивних соціальних індикаторів запропонована фа-
хівцями Організації об’єднаних націй (ООН). Мається на увазі, що вона повинна 
входити в інтегральну систему соціальної і демографічної статистики, яка поєднує 
соціально-демографічну статистику, соціальні рахунки як розширення СНР, витрат 
часу і розподільчі рахунки. У загальний список входять 186 соціальних індикаторів 
за 11 соціально значимими сферами: 

Соціально значимі сфери Кількість соціальних індикаторів 
Чисельність і структура населення  17  
Родина й домашнє господарство  14  
Соціальна стратифікація та мобільність  8  
Розподіл доходу, споживання й накопичення 12  
Житло  16  
Розподіл часу та дозвілля  7  
Соціальне забезпечення  7  
Освіта 14  
Робота за наймом 35  
Здоров’я  30  
Суспільний порядок і безпека 26 

Для оцінки рівня життя населення слаборозвинених країн з метою надання гу-
манітарної допомоги Статистичною службою США розроблена система соціаль-
них індикаторів програм допомоги у рамках концепції базових потреб. Виділено 
п’ять основних сфер: харчування, здоров’я, освіта, доход, а також дискримінація жінок. 
Було також відібрано три прямих показники, які у сукупності відображають рівень 
задоволення базових потреб: очікувана тривалість життя немовлят, загальна й за 
статтю; коефіцієнт смертності дітей (до року); коефіцієнт грамотності дорослих, зага-
льний і окремо для жінок. Крім того, було запропоновано враховувати такі "інструме-
нтальні" показники, як ВНП (ВВП); частка міського населення; відсоток дітей (віком 6–
11 років), що відвідують школу; частка в загальному обсязі доходів родин, які розта-
шовуються у верхніх і нижніх квантилях за доходом; частка спожитих калорій на душу 
від щоденних норм. Рекомендувалося при здійсненні аналізу використовувати не 
тільки агрегат прямих показників типу PQLI, але й прямі показники окремо.  

Крім загальних, відомі також галузеві системи соціальних індикаторів, розроб-
лені для окремих соціально значимих сфер і підсистем суспільства. Прикладом 
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перших може служити система, використовувана для опису соціальних умов і якос-
ті життя найманих робітників, запропонована японським Інститутом праці. Система 
містить набір індикаторів, що стосуються послідовних стадій життя робітника – від 
закінчення навчального закладу до виходу на пенсію. Характеризується економічне 
середовище, сфера зайнятості, зарплата й тривалість робочого дня, технологічні 
зміни з погляду умов праці, взаємини праці й капіталу, життєвий рівень родини, 
здоров’я, жіноча зайнятість, умови відставки та пенсії. 

Одна з інформативних методик, що здатна фіксувати зміни, їх спрямованість, 
інтенсивність та динаміку – це розрахунок відповідних індексів. Добре відомим є 
індекс людського розвитку (HDI). Для визначення змін в оцінках матеріального ста-
новища застосовуються індекси поточного особистого матеріального становища, 
поточного суспільного матеріального становища (у населеному пункті, області, 
країні та інтегральний), очікування змін особистого матеріального становища, очі-
кування розвитку економіки країни впродовж найближчого року та інфляційних очі-
кувань3. Досвід національного моніторингового опитування Інституту соціології НАН 
України "Українське суспільство" (автори проекту Н.В.Паніна та Є.І.Головаха) свід-
чить про можливості щорічного виміру та аналізу динаміки соціально-статусних та 
поселенських структур, відносин власності, соціального самопочуття та стилю жит-
тя населення, громадсько-політичних практик тощо. Інструментарій опитування 
з 1995 р. включає стислий варіант методики обчислення інтегрального індексу со-
ціального самопочуття (ІІСС-20), що містить 20 запитань4. 

Як було зазначено у попередньому параграфі, сукупність показників (індикато-
рів) моніторингу має відповідати таким вимогам: 

1) забезпечувати спадковість,  
2) бути надійними,  
3) відповідати критерію повноти,  
4) відповідати критерію необхідності,  
5) відповідати критерію узгодженості,  
6) забезпечувати можливість виміру,  
7) бути адекватним, 
8) забезпечувати потреби передбачення та соціального прогнозування, 
9) мати потенціал збереження актуальності протягом певного часу, 
10)  забезпечувати можливість порівняльного аналізу окремих підгруп, сукупно-

стей та спільнот всередині країни, а також з іншими країнами світу. 
Серед ключових вимог до сукупності індикаторів важливим є визначення для кож-

ного з них мети, тобто він має бути корисним для вирішення дослідницьких завдань 
моніторингу. Індикатори мають базуватися на розвиненій теорії. Система індикаторів 
повинна забезпечувати поєднання об’єктивної та суб’єктивної оцінки. 

                                                                 
3 Більш детально методика розрахунків та приклади використання зазначених індексів викладені у 
параграфі 4.3. 
4 Повний варіант містить 44 запитання (ІІСС-44), докладніше про методику див.: Головаха Е.И., Пани-
на Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС). Конструирование и применение теста 
в массовых опросах. – К. : Ин-т социол. НАН Украины, 1997. – 64 с. 
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5.3. Можливості й обмеження інтерпретації  

та використання результатів соціально-економічного 

моніторингу 

Автори погоджуються з точкою зору багатьох учених, які вважають, що сучас-
ний період надає унікальну можливість спостерігати суспільні процеси та аналізу-
вати суспільні явища. Проблемою залишається те, що суспільствознавці не мають 
достатньо надійних знарядь та технологій дослідження таких складних ситуацій, які 
існують зараз у житті суспільства. І справа тут не в професійному рівні фахівців. 
Проблема полягає в тому, що накопичений світовий досвід пристосований до ви-
вчення досить стабільних, сформованих соціальних структур, їх взаємодії, впливу 
на суспільну ситуацію тощо. Сучасний період "переходу", чи трансформації, харак-
теризується не тільки нестабільністю існуючих соціальних інститутів, а передусім 
тим, що саме відбувається процес формування різних соціальних структур, встано-
влення взаємозв’язків, пошук балансу в соціальному просторі, розмежування інте-
ресів різних суспільно-політичних сил, нестабільність у соціально-політичному та 
соціально-економічному просторі. На фоні такого досить складного розвитку україн-
ського суспільства відбуваються процеси соціалізації (ресоціалізації), пошуку іден-
тичності, самовизначення громадян, які демонструють сьогодні широкий спектр 
суперечливих та іноді радикальних настроїв. Загальноукраїнська ситуація усклад-
нюється нерівномірним економічним розвитком окремих територій та регіонів; куль-
турно-ціннісним розколом, який також має яскраво виражений територіальний ас-
пект; посиленням зовнішнього впливу (тиску) на внутрішню політику.  

Саме складність соціальних трансформацій, котрі змінюють сутнісні риси суспі-
льства, наявність латентної складової, слабка керованість та непередбачуваність 
вимагають вивчення механізмів таких перетворень, розвитку соціально-економіч-
них досліджень, які доцільно проводити за стратегією моніторингових. 

Окремо варто згадати про можливості застосування причинно-наслідкових 
моделей аналізу взаємовпливу соціальних, політичних та економічних про-
цесів. Не викликає сумніву, що визначення причинно-наслідкових зв’язків між соціаль-
ними та економічними процесами необхідне з точки зору розуміння та прогнозування 
розвитку цих процесів. Причинно-наслідкові моделі найчастіше використовуються 
для пояснення та прогнозування. Причинно-наслідкові відносини пов’язують фактори 
та залежні від них характеристики процесів. Це ставить перед дослідниками завдан-
ня здійснити пошук факторів, відібрати з них ключові та провести відповідний аналіз, 
визначивши внесок кожного та розробивши прогностичні моделі. Незважаючи на 
досить популярні висловлювання багатьох дослідників про те, що для вивчення соціаль-
них змін, а тим більше стрімких трансформаційних процесів не сформована соціальна 
теорія, і що тільки після закінчення цього періоду, через десятиріччя, з’являться гіпо-
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тези, концепції, пояснення, доцільно здійснювати спроби не лише виміру соціальних 
процесів, а й пошуку їх зв’язків та взаємовпливів.  

Узагальнення різноманітних соціальних досліджень, соціологічних опитувань, 
наукових праць дає підґрунтя для характеристики сучасних процесів, які є визна-
чальними для українського суспільства: слабкість державних інститутів; політич-
на нестабільність та неконструктивність політичного діалогу; відсутність грома-
дянського суспільства як ознаки стану суспільства, що унеможливлює громадсь-
кий моніторинг та контроль за рішеннями і діями влади; економічне зростання 
без розвитку; суспільна налаштованість на зміни, але ідентифікація змін з облич-
чями політиків; непослідовне та досить часто необґрунтоване реформування 
системи соціальних стимулів та соціальної допомоги; трансформація ринку праці 
без гармонізації системи професійної підготовки; формування "неповноцінної" демок-
ратії (без поваги до влади та законів, без відповідальності влади); посилення 
територіально-поселенської нерівності; функціонування потенційно конфліктних 
тем (інтеграційні наміри, мовна політика, міжконфесійні стосунки, регіональні 
відмінності); депопуляція. Безперечно, зазначені (та й інші, незазначені) процеси 
впливають один на одного, взаємодіють, посилюють або послаблюють результа-
ти та наслідки.  

Наведемо конкретні приклади. Аналіз емпіричних даних свідчить про тісний 
зв’язок між ідейно-політичним поглядами громадян України та підтримкою ними 
шляхів економічного розвитку країни, а також обранням прийнятної власної еконо-
мічної стратегії (табл. 5.3.1 та 5.3.2). 

Характеристики людського розвитку населення (за самооцінками освіти, здоров’я 
і доходів) тісно пов’язані з проявами його участі в економічній діяльності (зокрема 
у виробництві – за фактом зайнятості, у споживанні – за структурою витрат на необ-
хідне, на заощадження, на кредити й бізнес). Розбіжності матеріальних запитів та 
пропонованої заробітної плати, нестача робочих місць на ринку праці стають суттє-
вими чинниками міграційних орієнтацій та трудової міграційної поведінки.  

Таблиця 5.3.1  
Зв’язок між ідейно-політичними поглядами та підтримкою шляху  

економічного розвитку, % 

Напрям економічного  
розвитку 

Рівень підтримки можливих шляхів економічного розвитку серед 
груп респондентів, що сповідують різні ідейно-політичні погляди: 

комуністичні  
та соціалістичні 

політичний напрям, який поєднує 
ідеї ринкової економіки з ідеями 
возз'єднання України з Росією 

національно-
демократичні 

Ринкова економіка 22 46 84 
Планова соціалістична 
економіка 

64 33 9 

Прискорення ринкових 
реформ в економіці 

41 65 89 

Сповільнення темпів 
економічних реформ 

23 14 9 

Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 
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Таблиця 5.3.2  
Зв’язок між ідейно-політичними поглядами та економічною стратегією, % 

Економічна стратегія 

Рівень підтримки різних моделей власної економічної стратегії 
серед груп респондентів, що сповідують різні ідейно-політичні 

погляди: 

комуністичні  
та соціалістичні 

політичний напрям, який 
поєднує ідеї ринкової  

економіки з ідеями возз'єд-
нання України з Росією 

національно-
демократичні 

Мати невелику, але гара-
нтовану заробітну плату 46 28 27 

Ризикувати, терпіти, але 
заробляти "капітал" 7 10 13 

Мати постійний заробіток, 
але "робити капітал" 
додатковим шляхом 25 50 48 

Займатися домашніми 
справами, щоб чоловік/ 
дружина заробляв (ла)  9 5 7 
Джерело: за матеріалами моніторингу УІСД/ЦСМ. 

 

Для перевірки наявності взаємозв’язків між окремими соціологічними індикатора-
ми були використані дані опитування дорослого населення України (проведеного 
в грудні 2006 р.) за методикою міжнародного проекту вивчення ціннісних орієнтацій 
населення (WVS). Перелік запитань в анкеті охоплював широке коло аспектів суспі-
льного життя, у тому числі: включення в економічні процеси, соціальне становище, 
політичні орієнтації, оцінка суспільних процесів тощо. Це дало можливість здійснення 
концептуального аналізу – логічно та змістовно обґрунтованого відбору обмеженого 
переліку соціологічних запитань. До аналізу була включена низка індикаторів, що 
характеризують погляди населення стосовно широкого спектра суспільних проблем. 
Залежно від методу вимірювання індикаторів їх можна угрупувати таким чином. 

1. Перша група – індикатори, які характеризують рівень згоди-незгоди щодо 
таких тверджень: 

"Коли робочих місць недостатньо, чоловіки повинні мати більше прав на робо-
ту, ніж жінки"; 

"Коли робочих місць недостатньо, потрібно віддавати перевагу громадянам 
України перед іммігрантами"; 

"Коли робочих місць недостатньо, потрібно віддавати перевагу місцевим жите-
лям перед тими, які приїхали з інших регіонів";  

"Щоб повністю розвити свої таланти, Ви повинні працювати"; 
"Принизливо отримувати гроші, якщо ти їх не заробляєш"; 
"Люди, які не працюють, стають ледарями"; 
"Робота – це обов’язок перед суспільством"; 
"Робота завжди повинна бути на першому місці, навіть якщо залишається мен-

ше вільного часу"; 



Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні 

282 

"Я б віддав/ла частку доходу, якби була впевненість, що гроші будуть використані 
за призначенням для попередження забруднення навколишнього середовища"; 

"Я б погодився/лася на збільшення податку, якщо б була впевненість у тому, 
що гроші будуть використані за призначенням для попередження забруднення 
навколишнього середовища"; 

"Уряд мусить зменшити екологічне забруднення, але це не повинно коштувати 
мені ніяких грошей". 

2. Друга група – індикатори, які характеризують рівень підтримки одного з на-
ведених пар протилежних тверджень: 

"Різниця в доходах не повинна бути дуже великою. – Той, хто більше працює, 
повинен отримувати більше";  

"Частка приватної власності у бізнесі та виробництві повинна бути збільшена. – 
Частка державної власності в бізнесі та виробництві повинна бути збільшена";  

"Держава повинна нести більше відповідальності за те, щоб усі громадяни були 
забезпечені. – Люди самі повинні нести більше відповідальності за те, щоб себе 
забезпечити";  

"Конкуренція це добре. Вона стимулює людей напружено працювати та розвива-
ти нові ідеї. – Конкуренція шкідлива. Вона пробуджує в людях їхні найгірші якості";  

"З часом важка праця забезпечує краще життя. – Важка праця зазвичай не при-
носить успіху – це більше питання щастя і зв’язків"; 

"Люди можуть збагатитися тільки за рахунок збідніння інших. – Добробут кожно-
го може зростати за рахунок зростання добробуту суспільства". 

3. Третя група – відповіді щодо оцінки належності-неналежності до ознак де-
мократії таких характеристик суспільства:  

"Уряд обкладає податками багатих і надає субсидії бідним";  
"Релігійні власті інтерпретують закони";  
"Люди обирають своїх лідерів на вільних виборах";  
"Люди отримують державну допомогу по безробіттю";  
"Військові роблять переворот, коли уряд виявляється некомпетентним"; 
"Громадянські права захищають свободу людей від пригноблення"; 
"Економіка в розквіті"; 
"За злочини суворо карають";  
"Люди можуть змінювати закони через референдуми";  
"Жінки мають рівні права з чоловіками". 
4. Четверта група – індикатори матеріального благополуччя: самооцінка нале-

жності до певного соціального прошарку ("вищий", "вищий за середній", "середній", 
"нижчий за середній", "нижчий"); належність до групи за матеріальним статком.  

5. П’ята група – два агреговані показники: політичні орієнтації (на основі підт-
римки певних політичних сил на останніх парламентських виборах) та шкала "де-
мократичності-тоталітарності" системи правління.  

Змістовна концепція аналізу передбачала необхідність перевірити наявність 
взаємозв’язків (на основі коефіцієнта кореляції) між вибраними індикаторами (до 
яких увійшли оцінки, погляди, поведінкові орієнтації), а також виявити наявність чи 
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відсутність зв’язків між окремими статистичним характеристиками соціально-еконо-
мічної ситуації регіонів (у табл. 5.3.4 наведені показники державної статистики для 
всіх регіонів України) та соціологічними індикаторами. У табл. 5.3.3 та 5.3.5 наведені 
коефіцієнти кореляції (Pirson) з позначенням рівня статистичної значущості.  

Таблиця 5.3.3 
Результати кореляційного аналізу між змінними та окремими показниками, 

коефіцієнт Пірсона 
 

Змінні 
Політичні 
орієнтації 

Шкала демокра-
тичності-тоталі-
тарності щодо 

системи правління 

До якого  
соціального 
прошарку Ви 

себе відносите 

До якої групи 
належить  

Ваша сім’я 

Коли робочих місць недоста-
тньо, чоловіки повинні мати 
більше прав на роботу, ніж 
жінки -0,06181) -0,12692) 0,0218 -0,0320 
Коли робочих місць недоста-
тньо, потрібно віддавати 
перевагу місцевим жителям  -0,0167 -0,0182 -0,06051) 0,0371 
Коли робочих місць недоста-
тньо, потрібно віддавати 
перевагу мігрантам  0,0095 -0,06351) -0,0462 0,0427 
Щоб повністю розвинути свої 
таланти, Ви повинні працю-
вати  -0,0026 -0,0447 0,07492) -0,0379 
Принизливо отримувати гро-
ші, якщо ти їх не заробляєш  -0,0148 -0,07392) -0,0485 0,0367 
Люди, які не працюють, ста-
ють ледарями  -0,0116 0,0019 0,0024 -0,0063 
Робота – це обов’язок перед 
суспільством  0,0028 0,0022 -0,07362) 0,05481) 
Робота завжди повинна бути 
на першому місці, навіть 
якщо залишається менше 
вільного часу  0,0304 -0,12942) -0,07512) 0,06581) 
Наскільки Ви цікавитеся 
політикою 0,11912) 0,0278 0,12042) -0,09122) 
Я б віддав/ла частку доходу 
для попередження забруд-
нення навколишнього сере-
довища  -0,0432 -0,07972) 0,15002) -0,15362) 
Я б погодився/лася на збіль-
шення податку для попере-
дження забруднення навко-
лишнього середовища  -0,0107 0,0110 0,12192) -0,13372) 
Уряд мусить зменшити еколо-
гічне забруднення, але це не 
повинно коштувати мені 
ніяких грошей 0,0300 -0,0051 -0,0374 0,05361) 
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Змінні 
Політичні 
орієнтації 

Шкала демокра-
тичності-тоталі-
тарності щодо 

системи правління 

До якого  
соціального 
прошарку Ви 

себе відносите 

До якої групи 
належить  

Ваша сім’я 

Різниця в доходах не повинна 
бути дуже великою -0,0219 -0,0375 -0,10952) 0,10702) 
Приватна власність – держа-
вна власність -0,07642) 0,0261 0,13342) -0,14492) 
Відповідальність за забезпе-
чення: держава – самі люди 0,0481 -0,0482 -0,17372) 0,13982) 

Конкуренція: погано – добре -0,0210 0,10082) 0,0388 -0,0429 

Важка праця – успіх  -0,0281 0,0107 0,06251) -0,07742) 
Збагачення людей за рахунок 
інших -0,07782) -0,0315 -0,0273 0,0419 
Уряд обкладає податками 
багатих i надає субсидії  
бідним  -0,0268 -0,12112) 0,05671) -0,0324 
Релiгiйнi властi інтерпретують 
закони  0,0448 0,15252) 0,0143 0,0250 
Люди обирають своїх лідерів 
на вільних виборах  0,0092 -0,14372) 0,06942) -0,0440 
Люди отримують державну 
допомогу по безробіттю -0,0387 -0,14732) 0,0381 -0,0117 
Військові роблять переворот, 
коли уряд виявляється не-
компетентним -0,0140 0,24202) 0,06281) -0,0285 
Громадянські права захища-
ють свободу людей від приг-
ноблення -0,0079 -0,11302) 0,07002) -0,0458 

Економіка в розквіті  0,0201 -0,15952) 0,06221) -0,0337 

За злочини суворо карають 0,05281) -0,0115 0,0407 -0,0155 
Люди можуть змінювати 
закони через референдуми  0,0214 -0,11862) 0,06192) -0,0294 
Жінки мають рівні права з 
чоловіками  0,0040 -0,12562) 0,0412 -0,0253 
Політичні орієнтації – -0,0410 0,0023 -0,0092 
Шкала демократичності та 
тоталітарності щодо системи 
правління -0,0410 – 0,0315 -0,0278 
До якого соціального прошар-
ку Ви себе відносите 0,0023 0,0315 – -0,64682) 
До якої групи матеріального 
статку належить Ваша сім’я -0,0092 -0,0278 -0,64682) – 
1) Значущість на рівні 0,01. 
2) Значущість на рівні 0,001. 
" – " Не розраховується. 

Джерело: розрахунки автора за результатами опитування дорослого населення України (грудень, 
2006 р., УІСД/ЦСМ/ІЕП НАНУ) за методикою міжнародного дослідницького проекту вивчення ціннісних 
орієнтацій населення (World Values Survey). 
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 Таблиця 5.3.4 
Таблиця окремих статистичних показників 
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Україна 9372 1041 6,8 3,8 2,8 5 

АР Крим 6460 952 5,1 3,3 2,4 6 

Вінницька 5966 793 6,6 5,1 3,7 14 

Волинська 6285 773 8,8 5,2 3,7 6 

Дніпропетровська 11909 1139 5,1 2,8 2,0 2 

Донецька 12490 1202 5,7 2,3 1,7 2 

Житомирська 5554 793 9,1 5,3 4,0 11 

Закарпатська 5373 868 7,1 4,3 3,1 6 

Запорізька 10683 1091 6,4 3,6 2,7 4 

Івано-Франківська 6916 923 8,3 5,7 3,7 20 

Київська 8673 1058 6,2 3,0 2,2 4 

Кіровоградська 6394 819 8,3 5,2 3,9 8 

Луганська 8131 1022 7,2 3,0 2,2 5 

Львівська 6657 923 8,3 4,5 3,1 9 

Миколаївська 7801 955 8,9 4,7 3,5 11 

Одеська 8619 966 5,1 2,7 1,9 5 

Полтавська 11574 961 7,0 5,2 3,9 8 

Рівненська 6269 888 9,3 6,8 4,9 11 

Сумська 6497 857 7,8 5,0 3,8 14 

Тернопільська 4603 727 9,2 8,4 5,5 33 

Харківська 9025 974 6,1 3,2 2,3 3 

Херсонська 5713 800 8,8 4,6 3,4 15 

Хмельницька 5764 792 8,6 4,7 3,4 15 

Черкаська 6681 846 8,9 6,0 4,5 27 

Чернівецька 4654 819 9,3 6,3 4,2 13 

Чернігівська 6474 790 8,3 4,9 3,6 5 

м. Київ 28780 1729 3,5 0,5 0,4 0,2 

м. Севастополь 7452 1005 4,0 0,9 0,7 1 

Джерело: дані Державного комітету статистики України. 
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Таблиця 5.3.5 
Результати кореляційного аналізу між соціологічними  

та статистичними показниками, коефіцієнт Пірсона 

Змінні 

ВРП за 
2005 р. у 

розрахунку 
на одну 
особу 

Серед-
ньомі-
сячна 

заробітна 
плата 

Безробітне 
населення 

(МОП)  
у віці  

15–70 років 

Зареєст-
роване 

безробіт-
тя, % до  

ек. актив. 
населення 

Зареєст-
роване 

безробіт-
тя, % до 

населення 

Наванта-
ження на 

одне віль-
не робоче 

місце, 
вакансію 

Коли робочих місць недо-
статньо, чоловіки повинні 
мати більше прав на робо-
ту, ніж жінки -0,05541) -0,0396 -0,0154 -0,0051 -0,0033 -0,0091 

Коли робочих місць недо-
статньо, потрібно віддава-
ти перевагу місцевим 
жителям  -0,0458 -0,0463 0,07962) 0,05691) 0,07182) 0,08122) 

Коли робочих місць недо-
статньо, потрібно віддава-
ти перевагу мігрантам  -0,05281) -0,05181) 0,07802) 0,0514 0,06151) 0,0448 

Щоб повністю розвинути 
свої таланти, Ви повинні 
працювати  -0,06872) -0,06791) 0,0491 0,06862) 0,07002) 0,0213 

Принизливо отримувати гро-
ші, якщо ти їх не заробляєш  0,0073 0,0159 -0,0406 -0,0181 -0,0265 0,0207 

Люди, які не працюють, 
стають ледарями  0,0196 0,0232 -0,0105 0,0029 -0,0024 0,0015 

Робота це обов’язок перед 
суспільством  0,0403 0,0295 -0,0470 -0,05231) -0,05711) -0,0140 

Робота завжди повинна 
бути на першому місці, 
навіть якщо залишається 
менше вільного часу  -0,0041 0,0140 -0,08982) -0,07572) -0,08222) -0,0424 

Наскільки Ви цікавитеся 
політикою 0,0061 -0,0045 -0,0463 -0,0111 -0,0066 -0,0380 

Я б віддав/ла частку дохо-
ду для попередження 
забруднення навколиш-
нього середовища  -0,10942) -0,06481) -0,0271 -0,0196 -0,0172 -0,0340 

Я б погодився/лася на збі-
льшення податку для попе-
редження забруднення 
навколишнього середовища  -0,08502) -0,06681) 0,06882)* 0,06161) 0,06882) 0,05301) 

Уряд мусить зменшити 
екологічне забруднення, 
але це не повинно кошту-
вати мені ніяких грошей -0,0452 -0,05241) 0,0316 0,06701) 0,07092) 0,09692) 
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Змінні 

ВРП за 
2005 р. у 

розрахунку 
на одну 
особу 

Серед-
ньомі-
сячна 

заробітна 
плата 

Безробітне 
населення 

(МОП)  
у віці  

15–70 років 

Зареєст-
роване 

безробіт-
тя, % до  

ек. актив. 
населення 

Зареєст-
роване 

безробіт-
тя, % до 

населення 

Наванта-
ження на 

одне віль-
не робоче 

місце, 
вакансію 

Різниця в доходах не по-
винна бути дуже великою -0,05671) -0,0480 -0,0075 -0,0073 -0,0130 0,0231 

Приватна власність – дер-
жавна власність 0,0046 0,0201 -0,0447 -0,0480 -0,0464 -0,0477 

Відповідальність за забезпе-
чення: держава – самі люди 0,12282) 0,13042) -0,08802) -0,10292) -0,09752) -0,0379 

Конкуренція: погано – добре 0,13112) 0,13542) -0,07502) -0,09132) -0,09622) -0,09692) 

Важка праця – успіх  -0,0169 0,0020 -0,11822) -0,09232) -0,10582) -0,0490 

Збагачення людей за ра-
хунок інших -0,06751) -0,10262) 0,17262) 0,17892) 0,16852) 0,15172) 

Уряд обкладає податками 
багатих i надає субсидії 
бідним  -0,07482) -0,08052) 0,0346 0,0360 0,0265 0,0076 

Релiгiйнi власті інтерпре-
тують закони  0,17302) 0,14132) -0,09402) -0,07912) -0,07032) -0,0342 

Люди обирають своїх лі-
дерів на вільних виборах  -0,11562) -0,11072) 0,12512) 0,10312) 0,08652) 0,0348 

Люди отримують державну 
допомогу по безробіттю -0,05791) -0,06531) 0,06551) 0,05631) 0,0499 0,0365 

Військові роблять перево-
рот, коли уряд виявляєть-
ся некомпетентним 0,08462) 0,08542) -0,0300 -0,0200 -0,0096 -0,0060 

Громадянські права захи-
щають свободу людей від 
пригноблення -0,09482) -0,08952) 0,08122) 0,0438 0,0371 -0,0215 

Економіка в розквіті  -0,0421 -0,06601) 0,09822) 0,10882) 0,10372) 0,0502 

За злочини суворо карають -0,0071 -0,0483 0,12112) 0,13312) 0,12532) 0,07392) 

Люди можуть змінювати 
закони через референдуми  -0,0384 -0,0423 0,0357 0,0029 0,0015 -0,0381 

Жінки мають рівні права з 
чоловіками  -0,0350 -0,0374 0,0480 0,0325 0,0245 -0,0163 

Політичні орієнтації -0,0032 -0,0376 0,07082) 0,09102) 0,09102) 0,05691) 

Шкала демократичності та 
тоталітарності щодо сис-
теми правління 0,0283 -0,0026 0,05551) 0,07602) 0,08232) 0,11612) 

До якого соціального про-
шарку Ви себе відносите -0,0339 -0,06011) 0,05231) 0,06531) 0,07152) 0,0105 

До якої групи матеріального 
статку належить Ваша сім’я 0,0456 0,07652) -0,0364 -0,06431) -0,07252) -0,0401 
1) Значущість на рівні 0,01. 
2) Значущість на рівні 0,001. 

Джерело: розрахунки автора. 
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Як бачимо, політичні орієнтації не є визначальним чинником щодо поглядів на 
більшість розглянутих аспектів суспільного розвитку, ставлення до праці, демокра-
тичних та ринкових орієнтацій. Шкала "демократичності-тоталітарності" суттєво 
корелює з багатьма зазначеними показниками. Показники належності до певного 
соціального прошарку та самовизначення матеріального становища також тісно 
корелюють між собою (0,6468), але їх пояснювальні можливості щодо вибраних 
змінних різні: належність до соціального прошарку більшою мірою, ніж матеріальне 
становище, визначає диференціацію поглядів у ставленні до праці та демократич-
них орієнтацій. Регіональні особливості, які в нашому випадку мають кілька вимірів 
за статистичним даними, по-різному проявляються залежно від того, якими харак-
теристиками соціально-економічного середовища ми користуємося.  

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що об’єктивні показники соціа-
льно-економічного середовища респондентів мають вплив на формування їх 
поглядів, настроїв, орієнтацій, оцінок та самооцінок. Це дає підстави зробити 
припущення, що доцільно продовжити формальний, статистично-математичний 
пошук взаємозв’язків соціально-економічного середовища та соціального само-
почуття населення, його орієнтацій та поглядів. За умов непослідовних, нерівно-
мірних трансформаційних перетворень лише емпіричні результати та їх статис-
тична перевірка можуть створити підґрунтя для формування соціальних пара-
дигм, гіпотез та моделей розвитку.  

Наведені приклади наявних зв’язків не знімають актуальності питання щодо 
можливості застосування причинно-наслідкових моделей аналізу взаємовпливу 
соціальних, політичних та економічних процесів. Крім того, у сучасних умовах 
окремі складові соціально-економічних процесів, елементи та підсистеми соціаль-
них систем набувають досить високого рівня самостійності.  

Обмеження аналізу та інтерпретації завжди пов’язані зі звуженим колом самих 
індикаторів. Крім того, постає питання пояснення отриманих результатів як на рівні 
окремого виміру, так і на динаміці змін або її відсутності. Частково вирішення цієї 
проблеми можливе за допомогою такої складової комплексної системи моніторин-
гу, як експертні оцінки. У системі соціологічного моніторингу експертні оцінки вико-
нують низку важливих функцій: оцінка ситуації; визначення причин та факторів 
явища або процесу, а також оцінка міри їх впливу; певне прогнозування розвитку 
окремих соціальних процесів; пропонування шляхів управління або впливу на роз-
виток соціальних процесів. Отже, експертні знання, кваліфікація та досвід можуть 
суттєво допомогти в інтерпретації результатів, отриманих з інших джерел, та виро-
бленні конкретних рекомендацій щодо управлінських рішень. 

Посилення можливостей інтерпретації та використання результатів соціально-
економічного моніторингу базується на всебічному аналізі, котрий передбачає враху-
вання об’єктивних змін соціально-економічних умов, нормативно-правової бази, полі-
тичної структури та зовнішнього середовища. Крім того, важливою є оцінка зовніш-
нього впливу, який досить важко вимірювати, але не можна не враховувати.  

Сучасні підходи до інтерпретації передбачають також зіставлення інформації 
з різних джерел (тріангуляцію), логічно обґрунтовану та припустиму взаємоперевір-
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ку статистичних, соціологічних та економічних даних. Для аргументації можна на-
вести низку прикладів. Добре відомий – коли офіційна статистика рівня безробіття 
та розрахунки на підставі результатів соціологічних досліджень показують різний 
рівень гостроти проблеми.  

Ще один приклад – оцінка масштабів неофіційних доходів населення та визна-
чення масштабів тіньової економіки. Як свідчать дані моніторингу громадської дум-
ки, який проводить Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка та 
Центр "Соціальний моніторинг", значна частина населення країни отримує платню 
за свою роботу (на основному чи додатковому місці) не офіційно, не через касу (як 
кажуть, "з рук в руки", "в конверті" тощо), на таку форму оплати праці за результа-
тами опитування 2007 та 2008 рр. вказав кожний п’ятий серед економічно активно-
го населення, а ще 3% відмовились від ствердної відповіді, але й не заперечили 
це. Стосовно неофіційних надходжень у складі особистих доходів економічно акти-
вного населення дані свідчать (табл. 5.3.6), що для третини респондентів, які ма-
ють "тіньові" доходи (34%), частка таких становить від 51 до 100%. Більше полови-
ни загального прибутку (від 51 до 100%) становлять "тіньові" доходи серед респон-
дентів з низьким рівнем матеріального становища (59%). Досить високою є частка 
тих, для кого "тіньові" прибутки становлять більше половини їх загального доходу, 
й серед осіб з високим матеріальним становищем (42%). Цей висновок підтвер-
джується й аналізом "тіньової" складової залежно від розміру особистого доходу: 
половина респондентів із заробітною платою понад 3000 грн (49%) та майже поло-
вина (45%) із заробітною платою менше 550 грн вказали, що питома вага неофіцій-
них надходжень становить 51–100% загального прибутку. Серед окремих груп за 
соціально-професійним статусом такими є підприємці (47%), а серед груп за фор-
мою зайнятості – самозайняті (48%). Серед економічно активного населення, яке 
має неофіційні надходження у складі заробітної плати, досить високою є частка 
тих, хто відмовився відповідати щодо того, яку частку становлять такі надходжен-
ня, – в цілому серед усієї групи 23%, а, зокрема, серед найманих працівників дер-
жавного сектора та серед респондентів із середнім матеріальним статком – 32%, 
серед приватних підприємців, бізнесменів, фермерів – 28%.  

До обмежень наявних моніторингових досліджень слід віднести також низький 
рівень статистичної надійності міжрегіональних особливостей, зважаючи на незна-
чні обсяги вибіркових сукупностей. 

Окремою проблемою є відсутність реального запиту на об’єктивні дані ґрун-
товних соціологічних досліджень з боку владних структур різного рівня, що на прак-
тиці означає обмежене використання соціологічних даних, у тому числі й відсутність 
культури та навичок їх використання. Слід наголосити, що управління соціально-
економічним розвитком, орієнтованим на збереження генофонду населення, підт-
римку прийнятного рівня та якості життя, забезпечення ефективної зайнятості, 
створення умов забезпечення житлом, збереження та укріплення здоров’я, доступ-
ність до якісної загальної та професійної освіти, забезпечення потреб культурно-
духовного життя, а також особистої й екологічної безпеки громадян, неможливе без 
ефективної системи моніторингу змін, що відбуваються. 
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Таблиця 5.3.6 
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Який відсоток від Вашого 

особистого доходу становлять неофіційні надходження?", 
% серед економічно активного населення 

 
Менше 

20% 
Від 25 
до 50% 

Від 51 
до 100% 

Не дали 
відповідь 

Серед економічно активного населення, яке 
має неофіційні надходження 17,4 25,3 34,0 23,3 

Залежно від матеріального становища 

Низький  11,9 19,2 59,1 9,9 
Нижчий за середній 16,1 34,5 33,9 15,5 
Середній 19,6 20,9 27,9 31,5 
Високий 15,5 24,0 42,1 18,5 

За рівнем особистого доходу 

Менше 550 грн 15,2 21,3 45,0 18,5 
551–900 грн 22,3 26,5 42,1 9,1 
901–1500 грн 24,2 23,6 29,2 23,0 
1501–3000 грн 14,1 31,6 30,8 23,5 
Понад 3000 грн 7,9 20,6 48,9 22,5 
Відмова від відповіді про розміри доходу 11,4 27,7 17,8 43,0 

Окремі групи за соціально-професійним статусом 

Підприємець 2,1 27,3 47,0 23,5 
Спеціаліст 18,7 29,4 30,0 21,9 
Робітник 21,8 23,7 31,0 23,5 

Групи за формою зайнятості 

Наймані працівники державного сектора 20,5 25,5 22,1 32,0 
Наймані працівники приватних підприємств 19,9 28,2 32,6 19,4 
Приватні підприємці, бізнесмени, фермери 7,9 21,7 42,8 27,6 
Самозайняті  11,1 20,8 48,3 19,8 
Джерело: розраховано за даними моніторингу громадської думки УІСД/ЦСМ, 2008 р. 

Розроблення методології та методики моніторингових досліджень (і, зокрема, 
методів аналізу даних таких досліджень) залишається актуальним теоретичним та 
практичним завданням, особливо в умовах швидких та непередбачуваних суспіль-
них змін. А інформаційно-управлінські функції комплексної системи моніторингу 
соціально-економічних трансформацій можуть стати якісною базою не лише для 
оцінки ситуації, а й для вироблення ефективних управлінських рішень та соціаль-
ного контролю. 
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ПІСЛЯМОВА  

Розвиток суспільства в цілому (процес суспільного розвитку) складається з по-
літичного, соціально-економічного процесів, процесів розвитку культури, права, 
моралі та інших. Всі вони посідають важливе місце в суспільному розвиткові. Усві-
домлюючи вагу, важливість кожного з цих процесів, авторський колектив вважає, 
що базовими є соціально-економічні та соціально-політичні процеси. При цьому 
доцільно відзначити, що, як у суспільному розвитку в цілому, так і в будь-якому 
з процесів, які є його складовими, саме людина є одночасно і суб’єктом, і об’єктом 
цього розвитку. Адже, з одного боку, саме заради людини здійснюються всі суспі-
льні перетворення, а з іншого – саме людина добивається певних результатів, за-
безпечуючи суспільний розвиток. Інше, на що необхідно звернути увагу, це те, що 
хід суспільного розвитку в цілому і кожного процесу зокрема, стан взаємозв’язків 
між ними значною мірою залежать від структури цих процесів. Основними внутріш-
німи складовими їх є: суб’єкти, відносини, які склалися в ході розвитку, та поведінка 
суб’єктів. Основними чинниками розвитку будь-якого процесу є поведінка та відно-
сини, що складаються між його суб’єктами.  

Аналіз емпіричної бази дослідження (соціологічні дослідження та матеріали держа-
вної статистики) у динаміці дозволив надати характеристику сучасних процесів, що 
відбувалися та відбуваються в українському суспільстві протягом останніх років.  

Україна не може похвалитися високим рівнем розвитку державних інститутів. 
Слід визнати, що, незважаючи на те, що в економіці відбулися певні перетворення 
на базовому рівні (формування приватної власності, розвиток кредитно-фінансових 
відносин тощо), зміни інституційної надбудови просувалися дуже повільно. За оцін-
ками експертів, у країні сформувалася пострадянська "викривлена" модель інсти-
тутів, які звикли працювати "по-старому", але пристосувалися при цьому до ринко-
вих відносин. Замість того, щоб сприяти прогресу, "недореформована" інституційна 
система гальмує розвиток країни.  

Сучасний період "переходу", чи трансформації, характеризується не тільки не-
стабільністю існуючих соціальних інститутів, а й тим, що відбувається сам процес 
формування різних соціальних структур, встановлення взаємозв’язків, пошук бала-
нсу в соціальному просторі, розмежування інтересів різних суспільно-політичних 
сил, нестабільність у соціально-політичному та соціально-економічному просторі. 
На фоні такого досить складного розвитку українського суспільства відбуваються 
процеси соціалізації (ресоціалізації), пошуку ідентичності, самовизначення грома-
дян, які являють сьогодні широкий спектр суперечливих та іноді радикальних на-
строїв. Загальноукраїнська ситуація ускладнюється нерівномірним економічним 
розвитком окремих територій та регіонів; культурно-ціннісним розколом, який також 
має яскраво виражений територіальний аспект; посиленням зовнішнього впливу 
(тиску) на внутрішню політику. Крім того, в сучасних умовах, окремі складові соціаль-
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но-економічних процесів, елементи та підсистеми соціальних систем набувають 
досить високий рівень самостійності. Незмінною ознакою розвитку українського 
суспільства стала політична нестабільність. Відбувається постійна зміна правил 
і переструктурування сил у політичній сфері на догоду інтересам тієї чи іншої гілки 
влади, тому чи іншому політику. Відсутній узгоджений (обґрунтований) розподіл 
влади, модель забезпечення стримувань і противаг, політичний консенсус. Спроби 
діалогу не носять конструктивного та результативного характеру. Ще однією озна-
кою є несформованість громадянського суспільства. Відсутні дієві механізми гро-
мадського контролю за функціонуванням сфери державного управління. Поки що 
можливості громадянського суспільства щодо впливу на рішення центральних та 
місцевих органів влади обмежені. Механізми та порядок громадського моніторингу 
та контролю не забезпечені на законодавчому рівні. Відбувається процес змен-
шення суспільної налаштованості на зміни. Саме загальна стратегія розвитку, яка 
підтримується переважною більшістю громадян, повинна стати головним стрижнем 
об’єднання українського суспільства, забезпечивши перехід до парадигми грома-
дянина – повноправного учасника ухвалення ключових для держави рішень. Су-
часну ситуацію можна охарактеризувати як заполітизовану, як таку, за якої відбу-
вається ототожнення суспільних змін (очікуваних, бажаних, досягнутих тощо) 
з образами політиків або політичними силами.  

Процеси трансформації системи соціальної допомоги та соціальних стимулів 
супроводжуються поширеністю утриманських настроїв у суспільстві. Нагальною є 
необхідність тотальної трансформації нинішньої системи пільг. Фактично, діючою 
декларованою системою ми ошукуємо самі себе: держава не спроможна профінан-
сувати все те, що наобіцяла за всі ці роки (пригадаймо хоча б ухвалу Конституцій-
ного Суду про відновлення пільг, прийняту влітку 2007 р., і результати її виконан-
ня). Багато років експерти говорять про необхідність переходу на систему адресної 
соціальної допомоги, яку було б чітко орієнтовано на громадян, які дійсно бідують, 
однак для цього бракує обґрунтованої комплексної концепції та політичної волі. 

Бракує розвитку всіх компонентів демократії – не тільки вдосконалення вибор-
чої системи, а й прозорості державних фінансів, публічної звітності бюджетів, мож-
ливості впливу на їх формування тощо. В Україні традицій бюджетної секретності 
дотримуються дуже суворо: досі навіть найбільш узагальнену інформацію з питань 
бюджетних витрат "простим смертним" отримати неможливо.  

Окрема й дуже важлива тема – необхідність інтеграції українського суспільства. 
Не останню роль тут має зіграти усвідомлена добровільна відмова політиків 
і державних діячів від експлуатації потенційно конфліктних для України тем – інтег-
раційних намірів, мовної політики, міжконфесійних стосунків.  

Події останніх років, особливо у сфері загострення соціально-політичних про-
цесів, дозволяють зробити висновок про те, що Україна проходить тривалий про-
цес революційної трансформації. При цьому поспішність ухвалення окремих рі-
шень обертається кризовими явищами і ситуаціями "безвиході", які гальмують за-
гальний процес розвитку, і яких нерідко можна було б уникнути.  
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Здійснений аналіз дозволяє виокремити ключові чинники сучасних суспільних 
процесів та угрупувати їх. 

1. Відчуження народу від держави: 
– низький рівень довіри громадян до суспільних інститутів; 
– відстороненість народу від реальної влади; 
– недоступність інформації про діяльність влади, бюджети для простих громадян. 
2. Слабкість держави: 
– відсутність національного консенсусу та спекуляції на розкручуванні фактора 

історичної ідентичності за віссю "Захід – Схід";  
– криза легітимності влади; 
– невідповідність державної політики національним інтересам; 
– відсутність впливової еліти (політичної, економічної, гуманітарної);  
– непрофесіоналізм в управлінській cфері; 
– відсутність стратегії розвитку держави, національної об’єднуючої ідеї; 
– домінування інтересів бізнес-політичних кланів, інтереси окремих груп пере-

важають над інтересами громадян; 
– інституціоналізація корупції. 
3. Нерівномірність процесів формування ринкової економіки: 
– непослідовність впровадження ринкових реформ; 
– зневіра населення в перспективах розвитку легальних, офіційних форм підп-

риємництва; 
– водночас, поступове зростання статусу підприємця та готовності населення 

за певних умов включитися в таку сферу діяльності; 
– незадоволеність роботою перш за все через низький (такий, що не відповідає 

кваліфікації та зусиллям) рівень оплати праці; 
– розшарування суспільства за майновою ознакою. 
4. Політична невизначеність та нестабільність: 
– відсутність послідовної стратегії політичного розвитку; 
– стохастичність і дискретність політичних процесів; 
– гіпертрофований вплив окремих особистостей; 
– політична поведінка громадян зумовлена не довірою та компетентністю, 

а сподіваннями на обіцянки. 
5. Фактичне призупинення (пробуксовка) розвитку демократії на початковому 

етапі (наявність елементів демократії, але відсутність сформованої її системи):  
– виборча системи не користується повагою, не розглядається як механізм 

впливу на ситуацію, не відповідає інтересам виборців; 
– низький рівень довіри до політичних партій; 
– низький рівень громадської активності (незначний відсоток членства у полі-

тичних партіях та громадських організаціях, низький рівень підтримки через участь 
у їх діяльності).  

6. Трансформація системи норм та цінностей: 
– конфлікт, суперечність системи цінностей та реальних практик у площині 

"право – свобода – мораль"; 
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– прийняття "допустимості" неправових практик (тіньові доходи, ухиляння від 
сплати податків, хабарництво тощо); 

– поширення "подвійних стандартів": негативна оцінка хабарництва та кумівст-
ва та разом з тим повсякденна практика використання цих механізмів; 

– поступове формування нової системи цінностей: свободи, підтримки конкуре-
нції, принципів ринкової економіки;  

– зміна мотивації праці, посилення мотиву рівня оплати праці, мотиву досяг-
нення успіху та побудови кар’єри. 

7. Трансформація ринку праці за принципом "реакція на ситуацію": 
– невідповідність попиту та пропозиції робочої сили; 
– зростаюча потреба у висококваліфікованих спеціалістах; 
– невідповідність ринку професійної освіти та ринку праці; 
– обмеження можливостей самореалізації через низький рівень оплати праці, 

що спричинює зовнішню трудову міграцію, відтік трудових ресурсів; 
– відсутність мотивації населення до самореалізації через зайнятість на ринку 

праці, орієнтація на стратегії самозайнятості в неформальному секторі економіки; 
– домінування стратегії "адаптації" серед економічно активного населення; 
– низький рівень готовності населення до набуття нових професійних знань та 

навчання протягом життя через незатребуваність на ринку праці. 
8. Слабкість соціальної політики: 
– високий рівень патерналістських орієнтацій серед економічно активного на-

селення;  
– переважно негативні оцінки населенням діяльності держави щодо сприяння 

людському розвитку в галузях освіти й особливо охорони здоров’я; 
– низький рівень життя окремих груп населення (інваліди, пенсіонери, багатоді-

тні сім’ї, діти-сироти, сім’ї безробітних тощо); 
– нерозвиненість мереж соціальної підтримки та дійсної благодійності; 
– повільне формування системи пенсійного страхування.  
9. Соціальні настрої: 
– негативне сприйняття несправедливості майнового розшарування, результа-

тів приватизації; 
– невпевненість у майбутньому; 
– невіра в можливість вплинути на зміну ситуації; 
– пасивна громадська поведінка; 
– відсутність стратегій мобілізації населення на здійснення соціально-еконо-

мічних реформ;  
– у суспільстві існує думка про те, що покращити свій матеріальний добробут 

шляхом підвищення соціально-економічної активності практично неможливо. 

Проблематика взаємовпливу соціально-політичних та економічних процесів 
стає все більш актуальною за умов частої зміни уряду, ротації політичної еліти за 
критерієм кланової належності, відсутності чіткої стратегії розвитку, непослідовнос-
ті та спадковості реформування різних сфер суспільного буття. (Кожна ВЛАДА ви-
значає соціальні цілі, виходячи з власних уявлень!) Українське суспільство все ще 
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не позбулося відчуття "приналежності", відчуття "частини колишньої радянської 
держави". Позбавлення від цього відчуття відбуватиметься зі зміною поколінь, 
а прискоренню цього процесу може сприяти зважена зовнішня політика, що дозво-
лить використовувати переваги й мінімізувати недоліки геополітичного положення 
України, яка знаходиться у сфері інтересів наддержав.  

Не викликає сумніву, що визначення причинно-наслідкових зв’язків між соціа-
льними та економічними процесами потрібне для розуміння та прогнозування роз-
витку цих процесів. Причинно-наслідкові відносини пов’язують фактори та залежні 
від них характеристики процесів. Це ставить перед дослідниками завдання здійс-
нити пошук факторів, відібрати з них ключові та провести відповідний аналіз, ви-
значивши внесок кожного та розробивши прогностичні моделі.  

Що стосується побудови причинно-наслідкових моделей, то відсутність в украї-
нському суспільстві узгоджених стратегічних цілей, стратегії розвитку, "місії суспі-
льства", спадковості в діяльності урядів, які змінюють один одного, не встигнувши 
не лише виконати проголошених завдань, а й створити необхідний базис для цьо-
го, політична нестабільність, невизначеність стосовно низки принципових аспектів 
соціальних механізмів подальшого розвитку, векторів зовнішньополітичного курсу, 
посилення невідповідності між політичним та економічними реаліями – усе це прак-
тично унеможливлює виявлення причинно-наслідкових зв’язків, які б дійсно мали 
усталений характер та пояснювальні можливості. (Аналіз емпірики показує стоха-
стичні, нестійкі зв’язки.) 

На основі здійсненого аналізу можна зробити узагальнений висновок, що за 
умов слабкої економіки, розмитої соціальної структури, нестабільної та несформо-
ваної політичної структури процеси взаємодії між економічними, соціальними 
(у тому числі й політичними) процесами можна охарактеризувати як стихійну вза-
ємодію. З одного боку, українська економіка ще тільки набуває рис ринкової та 
знаходиться в пошуку ключових стратегічних орієнтирів, які б забезпечили її ста-
більний та перспективний розвиток, з іншого – трансформація соціальної структури 
суспільства носить фундаментальний характер, коли відбувається злам не лише 
ознак та критеріїв, а й цінностей, норм і соціальних механізмів її формування та 
відтворення. За таких умов економіка та соціальна сфера не забезпечують, не "під-
тримують" одна одну. Рушійною силою економічних процесів є орієнтація на швид-
кий (за короткий термін) прибуток, що спирається на політику низького рівня оплати 
праці та примусову її мотивацію. Соціальна сфера розвивається шляхом нерівно-
мірного "латання дір", без стратегічної ідеології, без реальної політики використан-
ня потенціалу громади, підтримуючи збереження існуючих та формування нових 
патерналістських очікувань. До цього додається політична нестабільність, затяж-
ний пошук найбільш адекватної українським реаліям моделі політичного устрою, 
нерівномірний процес формування політичних партій, протистояння політичних 
лідерів, яке по своїй ступі прикриває протистояння бізнес-еліт. 

За таких умов чинниками взаємодії соціальних, політичних та економічних про-
цесів виступають саме ознаки цих процесів, які характеризують як позитивні зру-
шення, так і сутність їх недосконалості на сучасному етапі трансформацій.  
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Соціальна відповідальність сучасного моменту полягає в тому, щоб від стихій-
ного розвитку з розмитими векторами (пріоритет якого – збагачення представників 
окремих груп) перейти до формування реальної стратегії розвитку України як неза-
лежної держави, до постановки конкретних цілей і розробки комплексу чітких захо-
дів, здатних забезпечити підвищення рівня життя громадян, формування конкурен-
тоспроможної економіки, успішного інтегрування у світовий та європейській простір. 
Аналіз взаємодій соціально-економічних і політичних процесів та їх взаємовпливу 
приводить до розуміння, що окремі галузеві чи тематичні програми, які спрямовані 
на розв’язання певних проблем, не будуть ефективними для українського суспільс-
тва, у якому не працюють механізми державної будови. Головний виклик сучасного 
моменту полягає в тому, що існує нагальна потреба в розробці комплексної страте-
гії соціально-економічного розвитку, яка б включала стратегії економічного розвит-
ку, державного будівництва, політичного та правового розвитку, демографічного 
розвитку, формування громадянського суспільства, розвитку та мобілізації людсь-
кого потенціалу. Комплексний характер стратегії передбачає взаємоузгоджені 
та пріоритизовані напрямки та складові. Дієвість стратегії передбачає, що всі кроки 
мають бути реалістичними та економічно обґрунтованими.  

У ході дослідження було виявлено багато проявів причинно-наслідкових зв’язків 
між політичними та соціально-економічними процесами, які, як і інші процеси, пос-
тійно розвиваючись у тісній взаємодії, отримують нові властивості та якості. Разом 
з тим, необхідно відзначити, що набуте не завжди відіграє важливу роль, нерідко 
воно носить тимчасовий, перехідний характер, інколи впливає лише на невелику 
групу малозначущих суб’єктів, які беруть участь у процесах суспільного розвитку. 
Це означає, що для сучасного українського суспільства, яке перебуває в трансфо-
рмаційному періоді, важливим є постійне та системне відслідковування процесів 
суспільного розвитку. Таким інструментом є комплексна система моніторингу 
сприйняття населенням соціально-економічних змін, що поєднує можливості соціо-
логічних та статистичних обстежень, експертних оцінок та аналізу нормативно-
правового поля, у якому відбуваються трансформаційні процеси. 
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Додаток 

Перелік соціологічних опитувань,  
матеріали яких використані в дослідженні1 

Моніторинг громадської думки Українського інституту соціальних досліджень 
ім. О. Яременка і Центру "Соціальний моніторинг" 

1. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: січень 
2000 року", проведене в січні 2000 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Усього опитано 2011 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,2%. 

2. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: травень 
2000 року", проведене в травні 2000 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 3198 респондентів віком від 14 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,0–1,8%. 

3. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вересень 2000 
року", проведене у вересні 2000 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом 
соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й Севасто-
полі. Всього опитано 2003 респондента віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репре-
зентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. 

4. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2000 року", проведене в грудні 2000 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2209 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,28–2,13%. 

5. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: березень 2001 
року", проведене в березні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом 
соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві і Севастопо-
лі. Всього опитано 2016 респондентів віком від 18 років і старших Вибіркова сукупність репрезен-
тативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовір-
них 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. 

                                                                 
1 Більш детальну інформацію стосовно наведених у переліку досліджень можна отримати на сайтах 
Українського інституту соціальних досліджень і Центру "Соціальний моніторинг": www.uisr.org.ua та 
www.smc.org.ua. 
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6. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: квітень 
2001 року", проведене у квітні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 3014 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,1–1,8%. 

7. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2001 року", проведене в червні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та м. 
Києві. Всього опитано 2506 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення 
при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,2–2,0%. 

8. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вересень 2001 
року", проведене у вересні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом 
соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й Севасто-
полі. Всього опитано 2204 респондента віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репре-
зентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,1%. 

9. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: жовтень 
2001 року", проведене в жовтні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві і Севастополі. Всього опитано 1996 респондентів віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,3–2,2%. 

10. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: листопад 
2001 року", проведене в листопаді 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інсти-
тутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й 
Севастополі. Всього опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. 

11. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2001 року", проведене в грудні 2001 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2006 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,1%. 

12. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: січень 
2002 року", проведене в січні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2017 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,1%. 

13. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: лютий 
2002 року", проведене в лютому 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
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інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та м. 
Києві. Всього опитано 2013 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення 
при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,1%. 

14. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: березень 
2002 року", проведене в березні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститу-
том соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й Сева-
стополі. Всього опитано 2626 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність ре-
презентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,2–2,0%. 

15. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: квітень 
2002 року", проведене у квітні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 127 поселеннях: 68 містах і 59 селах). Всього опитано 2009 респон-
дентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними 
соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. 

16. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: травень 
2002 року", проведене в травні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 124 поселеннях: 69 містах і 55 селах). Всього опитано 2009 респон-
дентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними 
соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. Рівень досягнення респондентів 
75,9 %. 

17. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2002 року", проведене у червні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2113 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,2%.  

18. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вере-
сень 2002 року", проведене у вересні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українсь-
ким інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та 
мм. Києві й Севастополі (у 131 поселеннях: 75 містах і 56 селах). Всього опитано 2011 рес-
пондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними 
соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,2%. 

19. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2002 року", проведене у грудні 2002 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2311 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,2–2,1%. 

20. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: лютий 
2003 року", проведене в лютому 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
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інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2009 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,34–2,24%. 

21. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: квітень 
2003 року", проведене у квітні 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2002 респонденти віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,34–2,24%. 

22. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2003 року", проведене в червні 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2088 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,1%. 

23. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вересень 
2003 року", проведене у вересні 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та м. Києві (у 
125 поселеннях: 66 містах і 59 селах). Всього опитано 2009 респондентів віком від 18 років і 
старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними 
ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 
0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. Рівень досягнення респондентів становить 78,9%. 

24. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: жовтень 
2003 року", проведене в жовтні 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2053 респондента віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,33–2,21%.  

25. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: листопад 
2003 року", проведене в листопаді 2003 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інсти-
тутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й 
Севастополі. Всього опитано 2037 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,33–2,21%.  

26. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: січень 
2004 року", проведене в січні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2057 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,3–2,2%. 

27. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: лютий 
2004 року", проведене в лютому 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
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інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 123 поселеннях: 69 містах і 54 селах). Всього опитано 2064 респон-
дента віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними соці-
ально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідно-
шенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,3–2,1%. Рівень досягнення респондентів 
становить 75%. 

28. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: бере-
зень 2004 року", проведене в березні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українсь-
ким інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та 
мм. Києві й Севастополі (у 129 поселеннях: 70 містах і 59 селах). Всього опитано 2025 рес-
пондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними 
соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,33–2,24%. Рівень досягнення респонден-
тів становить 79%. 

29. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: квітень 
2004 року", проведене у квітні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2032 респондента віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,33–2,21%. 

30. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: травень 
2004 року", проведене в травні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2038 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,33–2,21%. 

31. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2004 року", проведене в червні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2093 респондента віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,33–2,21%. 

32. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: серпень 
2004 року", проведене в серпні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2397 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,22–2,04%. 

33. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вересень 
2004 року", проведене у вересні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститу-
том соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й Сева-
стополі. Всього опитано 2054 респондента віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність ре-
презентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,33–2,21%. 
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34. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: жовтень 
2004 року", проведене в жовтні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2038 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,34–2,24%. 

35. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: листопад 
2004 року", проведене в листопаді 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інсти-
тутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й 
Севастополі. Всього опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. 

36. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2004 року", проведене в грудні 2004 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2191 респондент віком від 18 років і старших. Вибіркова 
сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні 
відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,31–2,18%. Рівень досягнення респондентів становить 76%. 

37. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: лютий 
2005 року", проведене в лютому 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 1282 респондента віком від 18 років і старших. Вибірко-
ва сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,66–2,77%.  

38. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: травень 
2005 року", проведене в травні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та м. 
Києві. Всього опитано 2036 респондентів віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення 
при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,2–2,0%. 

39. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2005 року", проведене в червні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститу-
том соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві й Сева-
стополі. Всього опитано 2031 респондент віком від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репре-
зентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,2–2,0%. 

40. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: серпень 
2005 року", проведене в серпні–вересні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Україн-
ським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та 
мм. Києві й Севастополі (у 169 населених пунктах). Всього опитано 2687 респондентів віком 
від 18 років і старших. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними соціально-
демографічними ознаками, метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем 
проживання респондента ("віч-на-віч"). Стандартні відхилення при достовірних 95% і спів-
відношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,17–1,94%. Рівень досягнення респон-
дентів становить 75,3%.  
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41. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: жовтень 
2005 року", проведене в жовтні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2117 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками. Стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,31–2,16%.  

42. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: жовтень 
2005 року", проведене в жовтні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 10488 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками. Стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 0,56–0,93%. 

43. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2005 року", проведене в грудні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі. Всього опитано 2057 респондентів віком від 18 років і старших. Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками. Стан-
дартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стано-
влять 1,2–2,0%. 

44. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2005 року", проведене в грудні 2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 125 населених пунктах: 65 містах і 60 селах). Всього опитано 2083 
респондента віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезен-
тативна за основними соціально-демографічними ознаками. Стандартні відхилення при 
достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,31–2,18%. Рі-
вень досягнення респондентів – 75,3 %. 

45. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: січень 
2006 року", проведене в січні 2006 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 127 населених пунктах: 70 містах і 57 селах). Всього опитано 2029 
респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентати-
вна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достові-
рних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. Рівень дося-
гнення респондентів – 77,5 %. 

46. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: березень 
2006 року", проведене в березні 2006 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. Києві 
й Севастополі. Всього опитано 1965 респондентів віком від 18 років і старших. Метод отриман-
ня інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибір-
кова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 
1,36–2,26%. Рівень досягнення респондентів – 86 %. 
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47. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: квітень 
2006 року", проведене у квітні 2006 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 126 населених пунктах: 69 містах і 57 селах). Всього опитано 2032 рес-
пондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за 
місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентативна за 
основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 
95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. Рівень досягнення 
респондентів – 70,75 %. 

48. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вере-
сень 2006 року", проведене у вересні 2006 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українсь-
ким інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та 
мм. Києві й Севастополі (у 130 населених пунктах: 69 містах і 61 селі). Всього опитано 2181 
респондент віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентати-
вна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достові-
рних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,29–2,16%. Рівень дося-
гнення респондентів – 76%. 

49. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2006 року", проведене в грудні 2006 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 131 населеному пункті: 67 містах і 64 селах). Всього опитано 2279 
респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентати-
вна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достові-
рних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,26–2,11%. Рівень дося-
гнення респондентів – 73%. 

50. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: лютий 
2007 року", проведене в лютому–березні 2007 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Украї-
нським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим 
та мм. Києві й Севастополі (у 132 населених пунктах: 67 містах і 65 селах). Всього опитано 
2118 респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне 
інтерв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезента-
тивна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,31–2,18%. Рівень 
досягнення респондентів – 79%. 

51. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: червень 
2007 року", проведене в червні 2007 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 132 населених пунктах: 67 містах і 65 селах). Всього опитано 1981 
респондент віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентати-
вна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достові-
рних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,31–2,18%. Рівень дося-
гнення респондентів – 79%. 

52. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: липень 
2007 року", проведене в липні 2007 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та міс-
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тах Києві й Севастополі (у 132 населених пунктах: 67 містах і 65 селах). Всього опитано 2014 
респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезентати-
вна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достові-
рних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. Рівень дося-
гнення респондентів – 71,3%. 

53. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: вере-
сень 2007 року", проведене у вересні 2007 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українсь-
ким інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та 
мм. Києві й Севастополі (у 135 населених пунктах: 67 містах і 68 селах). Всього опитано 
2019 респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне 
інтерв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезента-
тивна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34–2,24%. Рівень 
досягнення респондентів – 71,3%. 

54. Національне репрезентативне опитування населення України "Ваша думка: грудень 
2007 року", проведене в грудні 2007 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка в усіх областях України, АР Крим та мм. 
Києві й Севастополі (у 129 населених пунктах: 72 містах і 57 селах). Всього опитано 2109 
респондентів віком від 18 років і старших. Метод отримання інформації: індивідуальне ін-
терв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Вибіркова сукупність репрезента-
тивна за основними соціально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,31–2,18%. Рівень 
досягнення респондентів – 75%. 

Тематичні опитування 

55. Національне репрезентативне опитування населення України "Ціннісні орієнтації 
населення–1996", проведене у вересні–жовтні 1996 р. Центром "Соціальний моніторинг" та 
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка як складова проекту "Світове 
дослідження цінностей" ("The World Values Survey", керівник проекту – Р.Інглехарт, керівник 
проекту в Україні – О.Балакірєва). Опитано 2811 респондентів від 18 років і старших в усіх 
областях України, АР Крим, мм. Києві й Севастополі. Вибіркова сукупність територіально-
поселенська, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, стандар-
тні відхилення не перевищують 3%. 

56. Національне репрезентативне опитування населення України "Ціннісні орієнтації 
населення–1999", проведене в грудні 1999 р., Центром "Соціальний моніторинг" та Українсь-
ким інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка як складова проекту "Європейське 
дослідження цінностей" ("The European Values Survey", керівник проекту – Л.Халман, керів-
ник проекту в Україні – О.Балакірєва) за загальною методикою і технологією. Опитано 1200 
респондентів від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві й Севасто-
полі. Вибіркова сукупність територіально-поселенська, репрезентативна за основними соці-
ально-демографічними ознаками, стандартні відхилення при достовірних 95% і співвід-
ношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,73–2,89%. 

57. Опитування "Становище населення України на ринку праці: соціологічний вимір", 
проведене Українським науково-дослідним інститутом проблем молоді й Центром "Соціаль-
ний моніторинг" у травні 1997 р. в усіх областях України, АР Крим та м. Києві. Всього було 
опитано 4758 респондентів віком від 15 до 70 років. Рівень досягнення респондентів – 
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96,8%. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 
0,5:0,5 становили 0,9–1,4%.  

58. Національне репрезентативне опитування населення України "Індекс людського ро-
звитку: Україна, листопад 2002 р.", проведене в листопаді 2002 р. Центром "Соціальний 
моніторинг" за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Опита-
но 3057 респондентів від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві й 
Севастополі. Вибіркова сукупність територіально-поселенська, репрезентативна за основ-
ними соціально-демографічними ознаками, метод отримання інформації: індивідуальне 
інтерв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Стандартні відхилення при досто-
вірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,10–1,83%. 

59. Національне репрезентативне опитування населення України "Індекс людського ро-
звитку: Україна, лютий 2004 р.", проведене в лютому 2004 р. Центром "Соціальний моніто-
ринг" за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Опитано 3019 
респондентів від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві й Севасто-
полі. Вибіркова сукупність територіально-поселенська, репрезентативна за основними соці-
ально-демографічними ознаками, метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за 
місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Стандартні відхилення при достовірних 95% і 
співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,10–1,83%.  

60. Національне репрезентативне опитування населення України "Інноваційний потен-
ціал українського суспільства: вересень 2006 р.", проведене у вересні 2006 р. Українським 
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка й Державною установою "Інститут еконо-
міки та прогнозування НАН України" як складова НДР "Людський фактор інноваційного роз-
витку українського суспільства". Опитано 2143 респондента 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: індивідуаль-
не інтерв’ю за місцем проживання респондента ("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%. Рі-
вень досягнення респондентів – 75%. 

61. Національне репрезентативне опитування населення України "Ціннісні орієнтації 
населення–2006", проведене в грудні 2006 р. Українським інститутом соціальних досліджень 
ім. О.Яременка і Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 
як складова проекту "Світове дослідження цінностей" ("The World Values Survey", керівник 
проекту – Р.Інглехарт, керівник проекту в Україні – О.Балакірєва). Опитано 2032 респонден-
та від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві й Севастополі (у 124 
населених пунктах України: 64 містах та 60 селах). Вибіркова сукупність територіально-
поселенська, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, метод 
отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента ("віч-на-
віч"). Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 
0,5:0,5 становлять 1,33–2,21%. Рівень досягнення респондентів – 75%. 
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