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Вступ 
 

Цінності людини значною, якщо не переважною, мірою визначають її 

діяльність1, у тому числі поведінку в економічній сфері. Економічна поведінка 

значної кількості окремих осіб, соціальних груп і верств у підсумку зумовлює 

панівні економічні практики населення загалом, результати чого можуть 

сприяти або перешкоджати економічному розвиткові країни. Тому патріотичній 

владі, політика якої спрямована на створення якнайкращих умов для соціально-

економічного зростання, необхідно розуміти стан і особливості ціннісної 

свідомості народу. Відтак дослідження ціннісної складової економічних 

орієнтацій і поведінки українців актуалізуються. 

Притому в економічній соціології вважається доведеним зв’язок 

людських цінностей із соціально-економічним укладом / суспільно-політичним 

устроєм: цінності населення в авторитарних суспільствах із командно-

адміністративною економікою істотно відрізняються від таких у демократичних 

країнах з економікою ринковою; в таких суспільствах формуються різні 

орієнтації та, відповідно, різна економічна поведінка, що значною мірою 

детермінує їхній прогрес.  

Особливість сучасної України, цінності більшості населення якої сім 

десятиліть формувалися у тоталітарному суспільстві й лише три останні 

десятиліття змінюються відповідно до демократичних умов, полягає в досі не 

подоланих остаточно суперечностях між старою і новою системами цінностей. 

Протягом трансформаційного періоду триває докорінна – як доводять 

дослідження – зміна системи цінностей українського суспільства в напрямі 

наближення до ринкових демократій, але водночас все ще значною мірою 

простежується переважання цінностей виживання над цінностями 

самовираження і традиційних цінностей над секулярно-раціональними, що 

зовсім не властиве жителям країн протестантської Європи які давно й успішно 

                                                             
1 Ковалевський С., Медведєва О., Хаєт Г. Цінності людини. Освіта.ua. 01.04.2009. URL; 

https://ru.osvita.ua/school/method/3674/ 

http://osvita.ua/
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рухаються до демократичного постіндустріального суспільства. У ціннісній 

свідомості українців, попри бурхливі часи незалежності, серед різних 

соціально-демографічних груп незмінно важливими залишаються традиційні 

цінності (родина, праця, друзі, спілкування тощо). З одного боку, це стабілізує 

суспільство, але з іншого – підживлює консерватизм, у тому числі й щодо 

економічних орієнтацій та поведінки, що породжує певні суперечності між 

суспільними настроями та політикою влади щодо запровадження необхідних 

економічних реформ. До того ж слід враховувати, що одна з поширених причин 

неуспіху економічних реформ – нехтування культурним, ціннісним 

контекстом формування суспільної думки, внаслідок чого нові інститути не 

приживаються або набувають викривленого змісту. Отже, розуміння та 

врахування ціннісно-культурних особливостей українського суспільства є 

неодмінною умовою ефективності будь-яких реформ, у тому числі 

економічних. Володіючи таким знанням, держава може здійснювати 

стратегічне планування та реалізацію політики впливу щодо формування 

необхідного ціннісного зсуву в економічних орієнтаціях і поведінці населення 

на користь ринкових змін.  

Особливо актуалізує обраний напрям досліджень те, що до процесу 

ціннісних змін в економічній царині в українському соціумі внаслідок 

трансформації від командно-адміністративного авторитаризму до ринкової 

демократії нині додався цілком новий, раніше невідомий чинник – наслідки 

війни з РФ. Це вже зчинило й далі чинитиме потужний вплив на систему 

цінностей українського суспільства, в тому числі й у економічній сфері. 

Очевидно, що тепер іще більше актуалізуватиметься роль державної політики 

впливу на формування економічної поведінки українців, адекватної потребам 

ринку праці в умовах повоєнного відновлення економіки.  

Зважаючи на викладене, основною метою дослідження було визначити 

вплив зміни цінностей на економічні орієнтації та поведінку населення. Для 

досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: розробити 
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підхід до визначення ціннісних засад і детермінант формування поведінкових 

практик індивідів та соціальних груп у соціально-економічній сфері; визначити 

основні ціннісні складові структури повсякденної економічної свідомості; 

проаналізувати динаміку ціннісних орієнтацій населення в соціально-

економічній сфері під впливом соціально-економічних трансформацій; 

визначити панівні ціннісні орієнтації українців у сфері праці, в тому числі у 

порівнянні з трудовими ціннісними пріоритетами населення інших 

європейських країн; розробити теоретичну модель зв’язку між цінностями 

індивіда, процесом отримання ним інформації взагалі та щодо економічних 

питань зокрема, а також формування відповідного ставлення та оцінювання; 

визначити наслідки участі населення у процесі навчання впродовж життя у 

вигляді змін у системі цінностей людини. Для вирішення зазначених завдань 

використовувалися такі методи дослідження: аналіз документальних та 

наукових джерел; порівняльний аналіз; кількісні та якісні методи збирання та 

аналізу соціологічних даних, порівняльний та контент-аналіз отриманих даних; 

математико-статистичні методи аналізу емпіричних даних (кореляційні зв’язки, 

крос-табуляції, побудова матриць мобільності та ін.); експертне опитування, 

експерті оцінки.  

Представлене в доповіді дослідження дало низку наукових результатів, 

серед основних, зокрема, розроблено підхід до визначення ціннісних засад і 

детермінант формування поведінкових практик індивідів та соціальних груп у 

соціально-економічній сфері; визначено основні ціннісні складові структури 

повсякденної економічної свідомості; проаналізовано динаміку ціннісних 

орієнтацій населення в соціально-економічній сфері під впливом соціально-

економічних трансформацій; визначено панівні ціннісні орієнтації українців у 

сфері праці, в тому числі у порівнянні з трудовими ціннісними пріоритетами 

населення інших європейських країн; розроблено теоретичну модель зв’язку 

між цінностями індивіда, процесом отримання ним інформації та формування 

відповідного ставлення та оцінювання економічних реалій; визначено наслідки 
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участі населення в процесі навчання впродовж життя у вигляді змін у системи 

цінностей людини. 

Експериментальний матеріал доповіді представлений у чотирьох 

тематичних розділах, які відповідно до завдань дослідження і в логічній 

послідовності висвітлюють тему: спочатку розглядається роль ціннісних 

пріоритетів у формуванні економічної поведінки (розділ 1); потім ціннісна 

структура повсякденної свідомості (розділ 2); далі показано особливості 

формування громадської думки українців в економічній сфері (розділ 3), 

зумовлені ціннісними засадами, попередньо описаними в перших двох 

розділах; насамкінець, – зважаючи на провідну роль процесів виховання, 

навчання та набуття компетенцій у формуванні світоглядних основ системи 

цінностей людини, – окремий розділ присвячено знанням та освіті у структурі 

цінностей як чинникам формування економічної поведінки (розділ 4).  
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РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ  

У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1. Мультидисциплінарний підхід  

до дослідження економічної поведінки 
 

Складність аналізу ролі ціннісних орієнтацій у формуванні економічної 

поведінки зумовлена мультидисциплінарністю явища: економічна поведінка, її 

характеристики й детермінанти вивчаються кількома науками (економікою, 

соціологією, психологією, антропологією, когнітивною нейронаукою) і 

перебувають у центрі уваги принаймні трьох наукових дисциплін: поведінкової 

економіки, економічної соціології та економічної психології2. Природно, що 

при такому розмаїтті існують кілька неузгоджених парадигм, які по-різному 

описують і пояснюють економічну поведінку, залишаючи однобічними 

уявлення кожної дисципліни й перешкоджаючи інтеграції наукового знання3. 

Тому вироблення міждисциплінарного підходу стало одним із найважливіших 

завдань у дослідженнях економічної поведінки4. 

З огляду на культурну специфіку пострадянського простору серед 

найбільш уживаних таких підходів варто виділити заснований на розумінні 

об’єкта економічної соціології як взаємодії економічних та соціальних 

процесів, а предмета – як соціальних механізмів, які цю взаємодію породжують 

і регулюють5. У цій трактовці соціальним механізмом регулювання 

економічних відносин є визначений спосіб взаємодії соціальних суб’єктів щодо 

виробництва розподілу, обміну та споживання благ і послуг, який проявляється 

                                                             
2 Ценности культуры и модели экономического поведения: научная монография / под ред. Н.М. 

Лебедевой, А.Н. Татарко. Москва: Издательство «Спутник+», 2011. 389 с. С. 7–10. 
3 Там само. С. 11. 
4 Akerlof G.A., Shiller R. Animal Spirits: How human psychology drives the economy and why it matters for 
global capitalism. NJ: Princeton University Press, 2009. 264 p. 
5 Соколова Г.Н. Экономическая социология: истоки, методология, созидательный потенціал.  

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №11. Т. 2. С. 108–116. 
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саме у вигляді стійкої структури типів економічної поведінки названих 

суб’єктів6.  

У цьому зв’язку необхідно зауважити, що узагальнено економічна 

поведінка визначається як система соціальних дій щодо використання 

економічних цінностей (ресурсів), орієнтована на отримання користі7, але це 

визначення ще не розкриває причин того, чому і як формується той чи інший 

тип економічної поведінки індивіда, соціальної групи, переважаючої більшості 

всього суспільства. Тому доцільно звернутися до зазначеного вище підходу, 

згідно з яким три категорії економічної соціології – економічне мислення, 

економічні інтереси та соціальні стереотипи – набувають значення соціальних 

передумов формування певного типу економічної поведінки. У цій трактовці 

економічна поведінка вже розуміється як процес вибору економічних 

альтернатив задля її відносно раціонального варіанту, який зумовлюється 

трьома головними складовими: ментальною (економічне мислення), 

максимізаційною щодо корисності (економічні інтереси) та традиційно-

культурною (соціальні стереотипи), кожна з яких має власні механізми 

регулятивного впливу. Так, механізм регулятивного впливу економічного 

мислення на економічну поведінку полягає в оцінці й виборі такої економічної 

альтернативи засвоєння благ і послуг, яка даватиме суб’єкту найбільшу чисту 

(тобто за винятком витрат) користь8. Механізм регулятивного впливу 

економічних інтересів на економічну поведінку полягає в перетворенні стимулу 

(зовнішнього об’єкта устремління) в мотив (внутрішнє спонукання до дії) з 

визначенням мети дії особи та програми її реалізації9. Механізм регулятивного 

впливу соціальних стереотипів на економічну поведінку полягає у виборі 

найбільш зручного для індивіда шаблону діяльності, відомого з власного 

досвіду його застосування раніше та з урахуванням культурного контексту – 

поширених у даному суспільстві шаблонів поведінки.  
                                                             
6 Соколова Г.Н. Экономическая социология: учебник. Минск, 2013. 384 с. С. 121–123. 
7 Экономическое поведение: учебное пособие: в 2-х ч.  Москва: РУДН, 2015. Ч. 1. С. 22–23. 
8 Соколова Г.Н. Экономическая социология: учебник. Минск, 2013. С. 261–269. 
9 Там само. С. 214–226. 
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На нашу думку, саме останнє претворює такий міждисциплінарний підхід 

на особливо привабливий, адже поряд з іншими складовими він включає 

культурну специфіку. Це надто важливо тому, що поширені на 

пострадянському просторі шаблони поведінки не тільки істотно відрізняються 

від таких в інших західних та східних суспільствах, а ще й за три десятиліття з 

розпаду СРСР у кожному пострадянському суспільстві сформувалися нові 

поведінкові стереотипи, і значна їх частина різниться в більшості нових країн, 

навіть розташованих винятково на європейській території, але зі своїми 

культурними особливостями. 

У цьому зв’язку важливого значення для аналізу ролі ціннісних 

орієнтацій у формуванні економічної поведінки набуває категорія економічної 

культури, яка, за зазначеного підходу, визначається як система соціальних 

механізмів, створених у процесі розвитку суспільства, що регулюють 

включення суб’єктів господарювання в економічну діяльність та ступінь їхньої 

самореалізації через певні типи економічної поведінки10. Економічна культура 

регулює економічну поведінку з допомогою трьох функцій: трансляційної, 

селекційної та інноваційної, притому в ході цього процесу виникає соціальна 

суперечність – старе (попередній досвід, трансльовані соціальні стандарти, 

норми і зразки поведінки, звичні для індивідів і соціальних груп) суперечить 

усвідомленню потреби нового (інноваційної діяльності). Старе намагається 

зберегти існуючий стан, нове – його змінити. І лише в цій рухомій взаємодії з 

постійним зміщенням рівноваги між трансльованим та інноваційним у той чи 

інший бік відбувається реалізація інноваційної функції економічної культури. 

Тобто економічна культура керує економічною поведінкою значною мірою 

залежно від того, яким є сформований попереднім досвідом спосіб 

економічного мислення особи, соціальної групи, суспільства загалом11. 

                                                             
10 Там само.  С. 284–286. 
11 Там само. С. 291–294. 
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Типи економічних культур у загальному вигляді можуть бути ринковими 

та патерналістськими12. До основних складових ринкової економічної культури 

прийнято відносити: економічний раціоналізм (здатність здійснювати 

економічні дії з метою отримання економічного зиску); інноваційність 

(здатність засвоювати й застосовувати новели в технології виробництва та 

управлінні економікою); розмаїття моделей економічної поведінки (симбіоз 

державних і приватних форм господарювання, великих корпорацій і дрібних 

підприємств, розмаїття галузевих економічних структур); високу суб’єктність 

(значний вплив власників підприємств і капіталів на розвиток економіки; 

орієнтацію економічних суб’єктів на інституційні цінності (у будь-якій країні 

ринкової культури, незалежно від національних особливостей, розбіжностей і 

суперечок з іншими країнами ринкових культур, діють такі політичні, моральні, 

релігійні тощо загальнонаціональні традиції та цінності, що обмежують вплив 

егоїстичних інтересів на економічну поведінку); високу культуру партнерства у 

трудових відносинах (сталі засоби узгодження інтересів усіх суб’єктів трудових 

відносин – держави, роботодавців, профспілок, політичних партій і 

громадських організацій, конструктивні форми взаємодії між ними, правові 

форми і засоби контролю та коригування цієї системи партнерства); високу 

трудову мораль (поширення й підтримка орієнтації суб’єктів економічних 

відносин на чесність, відповідальність, дисциплінованість, високу якість праці); 

законослухняність (дотримання учасниками економічних процесів чинних 

правових норм); політичну нейтральність економічної культури (незалежність 

ринкової культури від політичних партій і груп, політична неупередженість, що 

певною мірою обмежує вплив политики на економіку). 

На противагу цьому до основних складових економічної культури 

патерналізму прийнято відносити: патрон-клієнтські відносини (держава – 

патрон, який, маючи більшу владу та статус, пропонує залежним клієнтам 

захист і доступ до ресурсів, населення – клієнт, який натомість забезпечує 

підтримку патрона); мінімалістська трудова стратегія (гарантованість 
                                                             
12 Морозов В.А. Экономическая культура и ценности. Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 1.  

С. 135–148. 
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найважливіших матеріальних благ завдяки соціальній орієнтації політики 

патерналістської держави і формування через це установки на соціальне 

утриманство, вироблення звичного переконання в неможливості крайньої 

бідності незалежно від економічної діяльності людини – її кваліфікації, 

ініціативності, підприємливості, кількості, якості та результатів праці); 

порівняльна психологія (зрівняльний принцип розподілу благ, оплати праці, 

неможливість перевищити загальноприйнятий рівень життя, що не сприяє 

розвитку трудової мотивації робітників); економічна недосвідченість 

(нежиттєздатність індивіда у непатерналістських економічних структурах); 

ціннісно-раціональний характер (ігнорування вартісних оцінок економічної 

діяльності особи, натомість абсолютизація моральних оцінок); консерватизм 

(нездатність швидко пристосовуватися до інновацій, які сприяють розвитку 

економічних відносин)13. 

Зазначені два типи економічної культури як системи соціальних 

механізмів регулюють ступінь самореалізації суб’єктів господарювання через 

певні типи економічної поведінки14, тому для аналізу ролі ціннісних орієнтацій 

у формуванні цієї поведінки ці типи потребують свого чіткого визначення. Утім 

в економічній соціології не існує єдиної типології та сталої класифікації 

економічної поведінки15, натомість численні дослідження пропонують ряд 

відмінних підходів і критеріїв як підстав для виділення типів. У ґрунтовному 

узагальненні вітчизняного соціолога Т. Петрушиної основні підходи до 

визначення типів економічної поведінки виділені за такими критеріями: за 

рівнем аналізу (поведінка індивідів, малих і великих соціальних груп); за 

характером рольової поведінки суб’єктів (підприємців, власників, найманих 

працівників); за типом раціональності (інструментально-раціональна і ціннісно-

раціональна поведінка); за повнотою інформаційної забезпеченості (повна та 

обмежена раціональність поведінки); за прагматизмом – проста нормативно-

                                                             
13 Морозов В.А. Экономическая культура и ценности. Креативная экономика. 2017. Т. 11. № 1.  

С. 135–148. 
14 Соколова Г.Н. Экономическая социология: учебник. Минск, 2013. С. 284–286. 
15 Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях 

институциональных перемен. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2008. 544 с. С. 85–86. 
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егоїстична поведінка (звичайне дотримання особистого інтересу) та 

опортуністична (надмірне дотримання особистого інтересу у будь-який спосіб); 

за креативністю (інноваційна і традиційна поведінка);за ціннісно-нормативною 

зрілістю (нормативно стійка та нестійка маргінальна поведінка); за 

дотриманням соціальних норм (легітимна й нелегітимна) та законослухняністю 

(легальна й нелегальна – девіантна, тіньова поведінка); за ментальними 

особливостями національних культур тощо16.  

Обираючи в межах цього дослідження для аналізу ролі ціннісних 

орієнтацій у формуванні економічної поведінки класифікацію її типів, ми 

використовували типологію соціально-економічної поведінки за способом 

самозабезпечення та виживання людини, розроблену вітчизняною науковою 

школою Інституту соціології НАН України, згідно якої найважливішим 

критерієм для дослідження української трансформаційної ситуації було обрано 

характер сприйняття людьми нових соціально-економічних відносин і умов 

життєдіяльності. У цій трактовці виділено адаптивну, традиційну та протестну 

економічну поведінку, притому кожний тип може бути пасивним або активним 

(зокрема активно-адаптаційна поведінка може бути ініціативно-

підприємницькою, партнерською, добровільною, вимушеною тощо), крім того 

класифікувалася й аномійна поведінка. За способом самозабезпечення та 

виживання людини розробниками було виділено чотири типи соціально-

економічної поведінки населення України: пристосувальний (стремління 

вижити, утриматися на роботі за будь-яку платню), підприємливий (бажання 

«крутитися», отримувати прибуток, налагоджувати власну справу), 

партнерський (стремління співпрацювати з адміністрацією) та протестний 

(налаштування вимагати покращити стан працівників, брати участь у 

протестних акціях)17. 

Спираючись саме на цю класифікацію, розроблену в Інституті соціології 

НАН України й описану в роботі Т. Петрушиної18, у межах нашого дослідження 

                                                             
16 Там само. С. 101–102. 
17 Там само. С. 101–102, 401–402. 
18 Там само.  
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ролі ціннісних орієнтацій у формуванні економічної поведінки аналіз 

емпіричних даних соціологічних опитувань був зосереджений на зазначених 

вище типах соціально-економічної поведінки населення України. Притому 

задля вивчення економічної поведінки українського населення через систему 

емпіричних показників основну увагу було приділено таким складовим 

соціально-економічної сфери, як: формування доходів (зайнятість на основній 

та додатковій роботі, у приватному або державному секторі економіки, за 

видами економічної діяльності; схильність до патерналістської або проактивної 

життєвої економічної стратегії, як-от підприємництво, самозайнятість тощо) і 

суб’єктивні оцінки матеріального становища; ставлення до легальних та 

нелегальних форм економічної поведінки, системи оподаткування, корупції; 

структура доходів і витрат населення, споживча поведінка (в тому числі зміни 

пріоритетів в умовах пандемії COVID-19). 

Зазначені складові розглядалися стосовно населення загалом та 

диференційовано за демографічними (за статтю, віком, рівнем освіти тощо), 

територіально-поселенськими (місто, село), галузевими й іншими 

характеристиками, тримаючи у фокусі аналізу передовсім дотичні до 

економічної сфери системо-обумовлюючі цінності, що значною мірою 

визначають економічну поведінку (гідна робота, високий дохід, вдала кар’єра, 

власний бізнес, пріоритети вибору професійної освіти, добробут родини тощо). 

 

1.2. Ціннісні засади девіантної економічної поведінки українців 
 

Девіантна економічна поведінка населення є невід’ємною частиною 

ширшого явища неофіційної (тіньової) економіки, що існує в усіх країнах світу. 

У наш час воно набуло такої ваги, що з 2011 р. розглядається на сесіях ПАРЄ, 

широко досліджується рядом інституцій, становить, за окремими даними, від 18 

до 35% загальносвітового ВВП (за різними оцінками, в країнах із перехідною 

економікою це – 30–50% ВВП, у тих, що розвиваються, – до 25%, у розвинених 

12–16%, хоча й серед останніх показники можуть відрізнятися більш ніж удвічі, 
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наприклад, якщо на початок 2016 р. Австрія та Люксембург визначалися на 

рівні 8,2–8,3%, то для Бельгії і Португалії це були 16,2% та 17,6% відповідно)19. 

В Україні рівень тіньової економіки, за інтегральним показником 

Мінекономіки, найбільше сягав 36% від обсягу офіційного ВВП (2010 р. і 2014 

р.), а 2020–2021 рр. становив близько 31%20; експерти Центру Разумкова 2020 р. 

нарахували приблизно 50%21; за іншими експертними підрахунками 2020 р. – 

також 45–50%22. До основних причин цього фахівці доєднують надмірні 

ліцензування та зарегульованість правил роботи бізнесу, завеликі кількість та 

розмір податкових ставок, недосконалість правової бази23, несприятливий 

інвестиційний та бізнес-клімат унаслідок дії системних перешкод, основними 

серед яких є недостатній захист прав власності, в тому числі інтелектуальної, та 

прав інвесторів; низький рівень ліквідності фондового ринку поряд із 

недостатньою спроможністю регулятора протидіяти зловживанням на ньому; 

недосконалість судової системи та, як наслідок, – недовіра суспільства та 

інвесторів до неї; велика корупція24; уповільнений процес переходу до 

збалансованої інноваційно орієнтованої економіки, зловживання влади, 

недобросовісна конкуренція та високі ризики рейдерства, намагання 

працівників і роботодавців збільшити дохід за рахунок несплати податків, 

скорочення витрат роботодавців на робочу силу, суперечливість окремих 

                                                             
19 Дяченко О. Масштаби і структура тіньової економіки у світі та причини її виникнення. Наукові 

записки Інституту законодавства ВР України. 2018. № 2. С. 68–75. 
20 Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у січні-червні 2021 року. Аналітична записка / 

Міністерство економіки України, Департамент стратегічного планування та макроекономічного 
прогнозування. 29.11.2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-

6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki 
21 Зануда А. Скільки насправді заробляють українці: статистика vs реальне життя. ВВС News Україна. 
05.04.2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56496903 
22 Гмирін А. Детінізація економіки: від традиційних схем і декларацій до цивілізованого підходу і 

рішучих дій. Українська правда / Економічна правда. 29.07.2020. URL: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/29/663486/ 
23 Дяченко О. Масштаби і структура тіньової економіки у світі та причини її виникнення. Наукові 

записки Інституту законодавства ВР України. 2018. № 2. С. 68–75. 
24 Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у січні-червні 2021 року. Аналітична записка / 
Міністерство економіки України, Департамент стратегічного планування та макроекономічного 

прогнозування. 29.11.2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-

6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki 
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законів та підзаконних актів, непередбачуваність та непослідовність у зміні 

законодавства); низька ефективність контролю та слабкі санкції, що не 

стимулюють дотримання чинних вимог25. 

Коли йдеться про девіантну економічну поведінку працівників, 

вважається, що найпоширеніший її прояв – це участь у неофіційній оплаті праці 

(виплати «в конвертах»). За деякими оцінками, у складі тіньової економіки 

України приблизні обсяги прихованої заробітної плати дорівнюють 30–34%, 

водночас дослідники попереджають, що ці розрахунки засновані на не цілком 

вичерпних даних, адже регулярна офіційна статистика й обстеження не 

дозволяють оцінити всі форми прояву незадекларованої праці26. Зокрема, 

державна статистика охоплює дві з чотирьох основних форм прояву 

незадекларованої праці в Україні – неформальну зайнятість у формальному 

секторі та зайнятість у неформальному секторі, але немає вичерпних даних про 

дві інші форми незадекларованої праці – виплати заробітної плати в 

«конвертах» (та/або приховування частини відпрацьованого робочого часу) і 

невідповідне дійсності декларування фактичних цивільно-правових трудових 

відносин як сумісництва, учнівства, стажування, випробування, фіктивних 

короткострокових трудових договорів тощо27. 

Тому кількісні оцінки явища різняться. Так, Державна служба України з 

питань праці 2021 р. рахувала, що повністю чи частково в «тіні» працюють 

понад 3 мільйони українців (хоча це приблизно, оскільки не враховує, скільки 

людей не оформили роботу за сумісництвом або отримують частину коштів у 

«конверті» й платять податки лише з мінімальної зарплати)28. А на думку 

першого віцепрем'єра– міністра економіки, у середині 2021 р. тіньові доходи 

                                                             
25 Незадекларована праця в Україні: форми прояву, масштаби та шляхи її подолання / Проєкт ЄС-

МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої 

праці». 2018 .89 с. С. 71. URL: https://www.ilo.org › documents › wcms_630069  
26 Там само. С. 72.  
27 Там само. С. 73.   
28 Солонина Є. Неофіційна зайнятість: чому кожен п’ятий українець працює в «тіні». Радіо Свобода 

28.07.2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/zaynyatist-podatky-tin-zarpkaty-biznes/31382127.html 
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отримували понад 10 млн українців і тіньовий фонд оплати праці сягав майже 

пів трильйона гривень на рік29 (майже половина доходів держбюджету 2021 р., 

які становили 1,084034307 трлн грн30). Водночас, за даними аудиторської 

компанії Ernst&Young, обсяг тіньових фінансових операцій в Україні 2018 р. 

становив 846 млрд грн (23,8% національного ВВП)31. За даними Київського 

міжнародного інституту соціології, рівень тіньової економіки 2018 р. становив 

38,3% від обсягу ВВП (за своїми трьома основними складовими він 

розподілявся так: приховування доходу від бізнесу – 60%, приховування 

реальної кількості найманих працівників – 19%, приховування реальних 

розмірів виплаченої зарплати або ж зарплата «у конвертах» – 21%)32. За даними 

Центру Разумкова, 2020 р. лише офіційну зарплату отримували 64% українців, 

а 36% отримували всю або частину зарплати неофіційно (майже 20% взагалі 

працювали без офіційного оформлення і понад 16% були оформлені офіційно, 

але частину зарплати отримували неофіційно)33. За даними Держстату, 2016 р. 

неформальна зайнятість становила 24,3% від кількості усього зайнятого 

населення (тобто понад 3,9 млн осіб), з яких частка осіб, неформально зайнятих 

у формальному секторі, становила 46,2% неформально зайнятих, а частка осіб, 

зайнятих у неформальному секторі, становила 53,8%34. 

Зважаючи на розмаїття оцінок різних дослідницьких осередків щодо 

кількості українців, які отримують зарплату неофіційно («у конверті»), у цьому 

дослідженні ми скористалися власними емпіричними даними соціологічного 

                                                             
29 Тіньові зарплати в Україні сягають 500 млрд грн на рік – Любченко. Finansial club. 20.07.2021. 
URL: https://finclub.net/ua/news/tinovi-zarplaty-v-ukraini-stanovliat-500-mlrd-hrn-na-rik-liubchenko.html 
30 Президент підписав бюджет-2021. Укрінформ. 25.12.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3161368-prezident-pidpisav-derzbudzet2021.html 
31 Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП – або 846 млрд гривень – перебуває 

в тіні / Національний банк України. 17.02.2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-

tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini 
32. Тіньова економіка в Україні / Київський міжнародний інститут соціології. 11.10.2019. URL: 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897 
33 Зануда А. Скільки насправді заробляють українці: статистика vs реальне життя. ВВС News Україна.  

05.04.2021. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-56496903 
34 Незадекларована праця в Україні: форми прояву, масштаби та шляхи її подолання / Проєкт ЄС-

МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої 

праці». 2018. С. 73–74. URL: https://www.ilo.org › documents › wcms_630069 
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моніторингу частки населення, яке має тіньові доходи. Такий моніторинг було 

запроваджено з 2007 року на базі відділу моніторингових досліджень 

соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування 

НАН України і в його межах три-чотири рази на рік проводиться збір 

інформації щодо форми зайнятості, динаміки соціально-економічних оцінок та 

очікувань українців, структури їхніх доходів, наявності та розміру тіньових 

доходів тощо. Цей моніторинг проводиться ГО «Центр «Соціальний 

моніторинг» та ГО «Український інститут соціальних досліджень імені 

Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових досліджень 

соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» і в кожному опитуванні вибіркова сукупність 

становить не менше 2000 респондентів, є репрезентативною за основними 

соціально-демографічними показниками стосовно дорослого населення 

України, що дає можливість проводити окремий аналіз серед економічно 

активного населення віком від 18 років та старших. 

Якщо проаналізувати динаміку за останні три роки, видно, що кількість 

українців, які впевнено й відверто повідомляли, що отримують зарплату 

неофіційно («у конверті»), трималася приблизно на одному рівні: 9,3–10,3% 

(табл. 1.2.1). Водночас слід розуміти, що обрання респондентом варіанту 

відмови відповідати зазвичай інтерпретується як ухилення від ствердного 

варіанту відповіді, адже в цьому випадку особа не спростовує наявність 

неофіційних доходів. Тому достатньо інформативним способом оцінки явища 

тіньових зарплат вважається розрахунок максимального показника 

поширеності неформальної оплати праці як суми відповідей «Так» і «Відмова 

відповісти». Як видно з табл. 1.2.1, цей показник стосовно всіх респондентів 

становив у зазначених опитуваннях 18,4–20,8%, а стосовно окремо взятого 

економічно-активного населення – 21,2–22,9%. 
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Таблиця 1.2.1 

Розподіл відповідей на запитання «Чи отримуєте Ви зарплату за свою 

роботу на основному або додатковому місці неофіційно («з рук в руки»,  

«у конверті» тощо)?, % 

Варіанти відповідей 
Терміни опитувань 

Грудень 

2019 р. 

Грудень 

2020 р. 

Березень 

2021 р. 

Серед усіх респондентів (в усіх випадках N≥2000) 

Так 9,3 10,2 10,3 

Ні 81,6 80,6 79,2 

Відмова відповісти 9,1 9,2 10,5 

Розрахунковий показник (сума відповідей 

«Так» і «Відмова відповісти» 

 

18,4 

 

19,4 

 

20,8 

Серед економічно активного населення 

 N=1305 N=1842 N=1845 

Так 13,2 14,7 13,9 

Ні 78,8 77,3 77,0 

Відмова відповісти 8,0 8,0 9,1 

Розрахунковий показник (сума відповідей 

«Так» і «Відмова відповісти» 

 

21,2 

 

22,7 

 

22,9 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 
/ ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Наведено 

результати соціологічних опитувань, проведених у грудні 2019 р. (2100 респондентів, максимальне 
стандартне статистичне відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 

: 0,5 становить 2,13%), у вересні 2020 р. (3014 респондентів, максимальне стандартне статистичне 

відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становить 1,83%), у 

грудні 2020 р. (3011 респондентів, максимальне стандартне статистичне відхилення при достовірних 
95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становить 1,83%) та березні 2021 р. (3000 

респондентів, максимальне стандартне статистичне відхилення при достовірних 95% і 

співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становить 1,83%) у 24 областях України та м. Київ. 
 

Притому слід також враховувати, що на результати вимірювань 2020–

2021 рр. потужно впливали карантинні обмеження у зв’язку з пандемією 

COVID-19, які позначилися на рівні економічної активності населення так, що 

спочатку призвели до падіння (станом на травень 2020 р.), а потім до зростання 

(станом на серпень 2020 р.) тіньових доходів населення. Найбільший 

максимальний розрахунковий показник рівня поширеності неформальних форм 

оплати праці серед економічно активного населення України з початку 

уведення карантинних обмежень був відмічений у серпні 2020 р., коли 

наявність тіньових виплат заперечили 69,3% опитаних, підтвердили – 16,7%, а 

ще 9,8% ухилилися від відповіді, але наявність неофіційних доходів не 

спростували, що дає підстави припустити, що вони також мали частку трудової 
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винагороди неофіційно. Відтак значення розрахункового максимуму 

поширеності неформальних форм оплати у серпні 2020 р. було оцінено 

величиною 26,5% (16,7+9,8%) і, визнаючи наведені вимірювання й розрахунки 

достатньо обґрунтованими, саме ці дані навесні 2021 р. посилаючись на 

дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України, оприлюднив 

Комітет Верховної Ради України з соціальної політики, зазначивши, що понад 

чверть (26,5%) економічно активного населення (у віці від 15 до 70 років) 

отримують тіньові доходи, які перевищують 20 млрд грн на місяць35. Остання 

величина також є результатом розрахунків, які дозволяє робити застосований 

інструментарій моніторингу, визначаючи обсяги неофіційних надходжень 

економічно активного населення. Зокрема ця величина розраховувалася так: (1) 

станом на перше півріччя 2020 р. Держстат показав кількість робочої сили 

(чисельність економічно активного населення) 17 771,8 тис. осіб; (2) серед них 

частка отримувачів тіньових доходів (за результатами моніторингу) становила 

26,5%, тобто 4 709,53 тис. осіб; (3) інструментарій моніторингу містив 

запитання щодо обсягу тіньових виплат, тому було вирахувано, що в серпні 

2020 р. обсяг неофіційних надходжень економічно активного населення 

становив близько 21 543 млн грн, або 25,2% усього фонду оплати праці за цей 

місяць. Варто при цьому розуміти, що розрахункова оцінка за даними масових 

соціологічних опитувань завжди є дещо заниженою, оскільки не враховує 

внесок осіб із дуже високим прибутком, тому що опитування зазвичай не 

забезпечує досягнення інтерв’юванням осіб, які належать до високодохідних 

верств населення (їхня кількість в опитуванні, як правило, не перебільшує 0,1–

0,2% респондентів).  

Окремий інтерес у межах цього дослідження становлять ціннісні 

пріоритети у формуванні девіантної економічної поведінки. У цьому зв’язку 

експерти зазначають, що тінізація економіки зростає за несприятливого бізнес-

клімату в країні, натомість позитивні очікування щодо умов ділової активності 

                                                             
35 Зануда А. Скільки насправді заробляють українці: статистика vs реальне життя. ВВС News Україна.  

05.04.2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56496903 
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стимулюють населення та суб’єктів господарювання до легалізації; також 

стимулює «тінь» недовіра до судової системи та висока корупція; сприяє 

тінізації наявність непідконтрольних уряду територій, де зростають можливості 

контрабанди36. Тобто витоки мотивації  українців до занять незадекларованою 

працею переважно не у ціннісних особливостях світогляду, а в недосконалості 

управління та організації соціально-економічного й суспільно-політичного 

життя країни. Утім економічні реалії свій вплив на ціннісну сферу таки чинять: 

опитані українці, які працювали на незадекларованих засадах, як одну з причин 

зазначали, що держава для них нічого не робить, відтак сприймали свою працю 

як таку, що вигідна для обох сторін і зазвичай прийнятна37.  

Назагал щодо вагомості моральної складової: в числі інших шести причин 

ухилення від сплати податків у розвинених країнах на неї припадає до 25% 

(решта – на зростання податкового тягаря і внеску на соціальне забезпечення – 

до 52%, якість державних інститутів – до 17%, трансферти, регулювання ринку 

праці та державні послуги – до 9% на кожний фактор), і значну частку 

морального фактора формує недовіра до влади, що, на думку деяких 

працівників, витрачає мільярди доларів на війни, порятунок великих банків 

тощо на шкоду освіті, охороні здоров’я та інфраструктурі38.  

В українських реаліях ціннісний фактор виглядає більш прагматично: за 

свідченнями фахівців, і бізнес, і працівники в Україні звикли перебувати в тіні; 

недосконале трудове законодавство та складні умови ведення бізнесу 

змушують працівників та цілі галузі йти в «тінь», щоб вижити. «Для 

працівника немає переваг офіційного оформлення – крім участі у солідарній 

                                                             
36 Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у січні-червні 2021 року. Аналітична записка / 

Міністерство економіки України, Департамент стратегічного планування та макроекономічного 

прогнозування. 29.11.2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-
6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki 
37 Незадекларована праця в Україні: форми прояву, масштаби та шляхи її подолання / Про’кт ЄС-

МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої 

праці»/ 2018. С. 75. URL: https://www.ilo.org › documents › wcms_630069 
38 Гмирін А. Детінізація економіки: від традиційних схем і декларацій до цивілізованого підходу і 

рішучих дій. Українська правда / Економічна правда. 29.07.2020. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/29/663486/ 
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пенсійній системі. Але в Україні людина отримує від неї менше, ніж вкладає за 

роки своєї роботи. Тому працівники і вважають за раціональне перебувати в 

"тіні"»39. 

Загалом із наведеного вище можна зробити такі висновки. 

1. Обсяг тіньової економіки України дійсно значний і він відповідає 

міжнародним уявленням щодо країн з перехідною економікою, перебуваючи у 

межах 30–50% ВВП. Але водночас це істотно компенсує недосконалість 

чинного порядку регулювання економіки, надаючи значній частині населення 

джерело доходу, якого б в іншому випадку не було. Відтак заходи державної 

політики детінізації неформальної зайнятості мають бути виваженими й 

поступовими, передбачати часткові компенсатори втрат для відповідної 

частини працюючого населення, котру зачіпатимуть найбільше. Ці заходи 

доцільно сфокусувати передовсім на питаннях зменшення податкового 

навантаження, вдосконалення нормативної бази, спрощення адміністрування 

податків, об’єднання фактично дублюючих служб у єдиний орган з єдиною 

інформаційно-аналітичною системою, стимулюванні легального бізнесу, 

включно з підтримкою малого та середнього підприємництва, посиленні 

ліквідності фондового ринку і спроможності регулятора протидіяти 

зловживанням на ньому, реформі трудового законодавства, стимулюванні 

безготівкових розрахунків, звуженні сфери готівкового обігу, прозорого 

адміністрування бізнесу з мінімізацією впливу людського фактора.  

2. Водночас залишаються актуальними заходи з посилення 

відповідальності фіскалів, роботодавців і працівників за порушення 

законодавства, удосконалення судової системи зокрема щодо захисту прав 

власності, прав інвесторів, контролю добросовісності конкуренції, усунення 

ризиків рейдерства, комп’ютерного обліку доходів і витрат населення. 

Доцільно також дійти остаточного висновку в тривалій дискусії, виробити й 

закріпити законодавчо державну позицію з питань доцільності уведення 

                                                             
39 Солонина Є. Неофіційна зайнятість: чому кожен п’ятий українець працює в «тіні». Радіо Свобода 

28.07.2021 URL: https://www.radiosvoboda.org/a/zaynyatist-podatky-tin-zarpkaty-biznes/31382127.html 
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прогресивної системи оподаткування, амністії тіньових капіталів і податкових 

пільг для інвесторів з таким капіталом, преференцій для повернення капіталу із-

за кордону та уведення податку на виведений капітал. 

 

1.3. Визначальні цінності споживчих витрат українських 

домогосподарств в умовах пандемії COVID-19 
 

Пандемія COVID-19 зумовила істотні зміни споживчої поведінки та 

споживчих звичок населення в усьому світі, спровокувала стиснення 

споживчого попиту. На цьому тлі важливо розуміти зміни, що сталися, та 

визначити на цій основі напрями поступового відновлення споживчого попиту, 

адже саме він був серед головних драйверів активізації української економіки, 

починаючи з середини 90-х років ХХ ст. Притому слід враховувати, що зміни 

споживчої поведінки населення щільно пов’язані зі змінами її ціннісного 

підґрунтя. 

Аналізуючи ціннісну основу нинішнього українського споживання 

доцільно мати на увазі, що взагалі зміст категорії «споживча поведінка 

населення» можна розглядати з позицій різних підходів, як мінімум – 

економічного, маркетингового, економіко-психологічного та соціологічного 

(табл. 1.3.1). 

Таблиця 1.3.1 

Поширені підходи до визначення споживчої поведінки 
Підхід Теоретичне підґрунтя Дослідники 

Економічний Економічна теорія У. Джеванс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-

Беварк; В.Маєр, С.Струмилін, В. Немчанінов, 

П. Самуельсон, Й. Шумпетер, Г. Беккер та інші 

Маркетинговий Теорії типів особистості Д. Енджел, Р. Блекуелл, П. Мініард, Дж.П. 

Пітер, Дж. Олсон та інші 

Економіко-

психологічний 

Модель ірраціональної 

поведінки 

Г. Тард, Д. Канеман, А Тверски, Г. Саймон,  

Р. Шиллер, Р. Талер та інші 

Соціологічний Модель впливу 

зовнішнього середовища 

В. Радаєв, В. Верховин 

Джерело: авторська розробка за даними досліджень40. 

                                                             
40 Kahneman D. Choices, Values and Frames. New York: Cambridge University Press, 2000. 860 p.; Peter 
J.P., Olson J.C. Consumer behavior and marketing strategy. 6th ed. New York: McGraw-Hill Companies, 

Inc., 2002. Р. 198; Алешина И.В. Поведение потребителей. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2000. С. 12; 

Блэкуэлл Р., Миниард П., Енджел Дж. Поведение потребителей / пер. с англ. 10-е изд. Санкт-
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Узагальнення зазначених підходів дозволяє так представити аналізовану 

дефініцію у спрощеному вигляді: споживча поведінка – складна соціальна дія, 

спрямована на придбання, використання товарів і послуг та їх ліквідацію 

(утилізацію) з метою забезпечення власної життєдіяльності.  

Спираючись на це визначення, було ідентифіковано кількісні показники – 

індикатори споживчої поведінки, та проаналізовано вплив ціннісної складової 

на споживчу поведінку українських домогосподарств, зокрема в умовах 

пандемії COVID-19. З переліку основних кількісних показників, які 

характеризують споживчу поведінку (виробництво споживчих товарів 

короткострокового використання, імпорт споживчих товарів, кінцеві споживчі 

витрати домогосподарств та оборот роздрібної торгівлі), найбільшу увагу в 

цьому дослідженні було приділено двом останнім: споживчим витратам 

домогосподарств та обороту роздрібної торгівлі. Спираючись на дані ряду 

дослідників, що одним з основних соціальних індикаторів споживчої поведінки 

населення є споживчі настрої41, для подальших розрахунків було використано 

матеріали дослідження «Споживчі настрої в Україні», яке щомісячно 

проводиться компанією Іnfo Sapiens з 2019 р., методологічно підтримуючи 

тяглість попередніх багатолітніх вимірів агенції GfK Ukraine як частини 

глобальної аналітичної платформи GfK42. Це дозволило отримати матеріали 

для розрахунків за багато років і проаналізувати споживчі настрої великої 

цільової аудиторії українців (вибірка цього опитування становила 1000 осіб 

                                                                                                                                                                                                          
Петербург: Питер, 2007. С. 12; Верховин В.И., Зубков В.И. Экономическая социология: монография. 
Москва: Из-во РУДН, 2002. С. 279;. Верховин В. История экономической социологии: мир идей. 

Москва: ИМТ, 1998. URL: http://economy-lib.com/osobennosti-regulirovaniyapotrebitelskogo-povedeniya-

na-rynkah-prodovolstvennyhtovarov-v-egionahrossii#ixzz4HUjpGid4; Донченко Е.А. Потребление и 
развитие личности (социально-психологический анализ): монография. Киев: Наук. думка, 1982. 110 

с.; Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа.. Москва: 

МГУ, 1988. 271 с.; Радаев В. Социология потребления. Социс. 2005. № 3. С. 3–15; Самуэльсон П. 
Принцип максимизации в экономическом анализе. THESIS. 1993. № 1. С. 79; Шумпетер Й. История 

экономического анализа. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2004. 494 с.; Thaler R.H., 

Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, 

New Haven. 2008. 293 p. 
41 Тутыгин А.Г., Чижова Л.А. Индикаторы экономического поведения и ценностные ориентации 

населения. Фундаментальные исследования. 2020. № 7. С. 120–128. 
42 Info Sapiens. URL: https://sapiens.com.ua/ua/index 

http://economy-lib.com/osobennosti-regulirovaniyapotrebitelskogo-povedeniya-na-rynkah-prodovolstvennyhtovarov-v-egionahrossii#ixzz4HUjpGid4
http://economy-lib.com/osobennosti-regulirovaniyapotrebitelskogo-povedeniya-na-rynkah-prodovolstvennyhtovarov-v-egionahrossii#ixzz4HUjpGid4
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15457
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623373
https://sapiens.com.ua/ua/index
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віком від 16 років, є репрезентативною за статтю та віком, враховує міське 

і сільське населення)43. 

У результаті аналізу було виявлено щільний зв’язок між індексом 

споживчих настроїв населення та зміною обсягу споживчих витрат 

домогосподарств – як демонструють графіки на рис. 1.3.1. Це доводить 

можливість використання індексу споживчих настроїв як індикатора 

моделювання та прогнозування економічних процесів, який дозволяє 

враховувати в тому числі психологічні фактори, що значною мірою 

зумовлюються цінностями індивіда44. 

 

Рис. 1.3.1. Зв’язок між змінами індексу споживчих настроїв та реального 

споживання домогосподарств, заробітної плати і ВВП 
Джерело: розрахунки автора за даними Держстату України, GfK Ukraine та Info Sapiens. 

 

Споживчі настрої в Україні перебували на рекордно високому рівні у 

2004–2007 рр. (рис. 1.3.2), чому сприяло зростання реальної заробітної плати 

                                                             
43 Опитування Іnfo Sapiens спрямовано на вимірювання рівня оптимізму споживачів відносно 

загального стану економіки країни та власної фінансової ситуації. Респонденти відповідають на 

запитання анкети щодо (1) зміни особистого матеріального становища за останні шість місяців, (2) 
імовірної зміни матеріального становища впродовж наступних шести місяців, (3) доцільності 

здійснення великих покупок, (4) очікувань щодо зміни економічної ситуації в країні у поточному році 

та (5) в наступні п’ять років. Відповіді агрегуються індексом споживчих настроїв (середнє 
арифметичне відповідей на всі п’ять запитань); індексом поточного становища (середнє 

арифметичне відповідей на запитання 1 і 3), індексом економічних очікувань (середнє 

арифметичне відповідей на запитання 2, 4 і 5). Додатково опитування включає запитання щодо 

інфляційних, девальваційних очікувань домогосподарств та очікуваної динаміки безробіття.  
44 Дементьева И.Н., Шаклеина М.В. Применение индексного метода в исследованиях 

потребительских настроений населения. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. 2019. Т. 12. № 1. С. 153–173. https://doi.org/10.15838/esc.2019.1.61.9 

https://doi.org/10.15407/eip2022.01
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(понад 10% у річному вимірі) на тлі високих темпів зростання економіки. Так, 

річні темпи економічного зростання в Україні у цей період сягали 7,4–12,1% у 

річному вимірі (за винятком 2005 р., коли реальний ВВП зріс лише на 3% у 

річному вимірі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2. Динаміка індексу споживчих настроїв в Україні протягом  

2004–2020 рр. (із деталізацією за 2008–2009 рр. та 2014 р.) 
Джерело: GfK Ukraine, Info Sapiens. 

 

Погіршуватися споживчі настрої населення почали з жовтня 2008 р. 

(падіння до 68,3 пункту з 95,4 пункту у серпні 2008 р.). Це відображено на 

рис. 1.3.2 (див. деталізацію за 2008 р.). Додатково у жовтні того ж року 

підвищилися оцінки українців щодо очікуваної динаміки безробіття – до 144,2 

пункту з 108,1 у серпні (рис. 1.3.3), що поєднувалося з помірним уповільненням 

зростання реальних заробітних плат (до 4,8% у  річному вимірі в жовтні 

2008 р.). 

З другого півріччя 2008 р. в українській економіці розгорнулася 

фінансова криза, наслідки якої відчувалися до 2010 р. (зокрема, у 2009 р. 

падіння реального ВВП становило 14,8%). Поліпшення споживчих настроїв 

населення відбулося у післякризовий період – 2010–2013 рр. Чергове зниження 

споживчих настроїв українців, а також погіршення очікувань населення щодо 

динаміки безробіття та ослаблення національної валюти припало на друге 

півріччя 2014 р. (рис. 1.3.2 – деталізація за 2014 р., а також рис. 1.3.3). 
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Рис. 1.3.3. Очікування українців щодо курсу гривні, інфляції та динаміки 

безробіття, пункти 
Джерело: GfK Ukraine, Info Sapiens. 

 

У 2020 р. зниження платоспроможності та погіршення споживчих 

настроїв було пов’язане з пандемією COVID-19. Використання інших, окрім 

індексу споживчих настроїв населення та індексу реальної заробітної плати, 

випереджаючих індикаторів споживчої поведінки домогосподарств, зокрема 

обороту роздрібної торгівлі та кількості вперше зареєстрованих авто також 

демонструвало, що й наприкінці 2020 р. кінцеві споживчі витрати 

домогосподарств не зростуть і, скоріше за все, залишаться на рівні 

попереднього кварталу (рис. 1.3.4). 

 

Рис. 1.3.4. Випереджаючі індикатори споживчого попиту  
Джерело: Держстат України, GfK Ukraine, Info Sapiens та «Укравтопром». 
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Водночас, за безперечної інформативності наведених вище кількісних 

показників-індикаторів, слід враховувати, що вагомий вплив на споживчу 

поведінку населення чинять особистісні риси людини, пов’язані з ціннісними 

особливостями світогляду, що при прийнятті рішень часто можуть переважати 

над міркуваннями суто раціонального економічного характеру45. Такі риси 

прийнято розглядати як ціннісні орієнтації, сформовані в окремої особистості 

та цілих соціальних груп; під ціннісними орієнтаціями прийнято розуміти 

суб’єктивне внутріособистісне утворення, що формується шляхом запозичення 

цінностей і норм із соціального оточення, закріплюється під час 

індивідуального життєвого досвіду людини, відділяючи значуще для неї від 

незначущого, суттєве від несуттєвого тощо; усталена система ціннісних 

орієнтацій формує стрижень свідомості особистості, який дозволяє людині 

визначати цілі та напрями розвитку, регулювати і виявляти особливості своєї 

поведінки46. 

Аналізуючи вплив ціннісних орієнтацій населення України на динаміку 

змін споживчої поведінки, доцільно скористатися даними Держстату України, 

згідно з якими найбільшу частку в товарній структурі роздрібного 

товарообороту підприємств роздрібної торгівлі традиційно займають товари 

першої необхідності (продовольчі товари, одяг, повсякденні товари тощо) – 

станом на 2019 р. ця частка перевищувала 50%. Вагому частку в товарній 

структурі займали фармацевтичні товари – 9,9%, що пов’язано не тільки з 

попитом на них, а ще й із їх високою вартістю («В Україні 80% городян та 82% 

селян не можуть придбати ліки через їх високу вартість»47). Водночас дещо 

скоротилася частка кінцевих споживчих витрат домогосподарств на продукти 

                                                             
45 Kahneman D., Tversky A. Choices, Values and Frames. New York: Cambridge University Press, 2000. 
860 p. 
46 Дементьева И.Н., Шаклеина М.В. Применение индексного метода в исследованиях 

потребительских настроений населения. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. 2019. Т. 12. № 1. С. 153–173. https://doi.org/10.15838/esc.2019.1.61.9 
47 Андрощук Г. Глобальне використання ліків: стан і тенденції. Юридична газета, 25.06.2019. №25–

26 (679–680). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-

pravo/globalne-vikoristannya-likiv-stan-i-tendenciyi.html 

https://doi.org/10.15407/eip2022.01
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/globalne-vikoristannya-likiv-stan-i-tendenciyi.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/globalne-vikoristannya-likiv-stan-i-tendenciyi.html
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харчування і зросла частка витрат на охорону здоров’я та освіту, що свідчить 

про появу тенденцій зростання цінності здоров’я та знань, а також дотично 

свідчить про поступове підвищення добробуту родин (тенденція зміщення 

фокусу споживання при зростанні добробуту із задоволення фізіологічних 

потреб на нематеріальні цінності є відомим феноменом, властивим заможним 

суспільствам). 

Разом зі спрямуванням вагомої частки доходів українців на товари 

першої необхідності та ліки, протягом останніх років більш доступними для 

багатьох домогосподарств України стали окремі сучасні товари домашнього 

побуту та культурного призначення. Так, за даними опитування Держстату в 

жовтні 2018 р., порівняно з результатами аналогічного опитування в жовтні 

2016 р., покращилася забезпеченість домогосподарств окремими товарами 

тривалого користування: холодильниками і морозильниками, мікрохвильовими 

печами, кухонними комбайнами, пральними машинами, електропилососами, 

кондиціонерами, супутниковими антенами, мобільними телефонами. У 

результаті стрімкого розвитку інформаційних технологій, формування 

цінностей цифрового суспільства, трансформації усталених зв’язків між 

поняттями «діяльність», «місце» і «час» та підвищення готовності людей до 

переміщень домогосподарства поступово відходили від користування 

настільними персональними комп’ютерами. На заміну останнім дедалі більше 

приходять ноутбуки (забезпеченість домогосподарств ними у 2018 р. зросла до 

35 шт. на 100 домогосподарств, порівняно з 27 шт. у 2016 р.). Крім того, 

усвідомлення цінності здорового способу життя за поліпшення велосипедної 

інфраструктури у великих містах посприяло збільшенню забезпеченості 

домогосподарств велосипедами (до 57 шт. на 100 домогосподарств). 

Варто зазначити, що переважна кількість придбаних домогосподарствами 

товарів культурно-побутового призначення була імпортного виробництва 

(зокрема усі мобільні телефони, персональні комп’ютери, планшети, швейні 

машини, 90–99,6% мікрохвильових печей, кольорових телевізорів, пральних 
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машин, 85% холодильників та 82,1% автомобілів), що впливає на ціннісні 

орієнтації, формуючи світогляд споживача не на користь вітчизняного 

виробника. Такі орієнтації стосуються не лише побутової, а й складнішої 

техніки, наприклад, хоча частка продажу автомобілів та бензину у структурі 

роздрібного товарообороту у 2019 р. залишилася практично на рівні 2018 р. 

(11,5%), але імпортні вживані авто через нижчу ціну ставали для українців 

більш привабливими порівняно з новими (за даними «Укравтопром», кількість 

реєстрацій імпортних вживаних авто перевищила кількість реєстрацій нових 

легковиків у листопаді 2020 р. більш ніж у 4,5 раза). 

Пандемія та її економічні й психологічні наслідки особливо вплинули на 

трансформацію системи цінностей українців – обмежувальні протиепідемічні 

заходи призвели до падіння пропозиції, зниження доходів громадян, 

скорочення робочих місць; викликали у людей відчуття небезпеки та 

побоювання заразитися коронавірусом. Природно, це спричинило зміни 

споживчої поведінки населення. Так, за даними Держстату, за 9 місяців 2020 р. 

найбільшу частку в товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств 

традиційно становили харчові продукти і товари повсякденного попиту, тобто – 

як і в попередні роки – споживачі передовсім купували товари, першочергово 

необхідні для життя. Водночас при пандемії намітилися нові тенденції 

споживчої поведінки українців. Зокрема, споживачі обмежили витрати на 

товари та послуги, які можна віднести до категорії «приємно мати», проте вони 

не є життєво необхідними. Так, наприклад, у структурі роздрібного 

товарообороту скоротилась частка продажу автомобілів (до 6,3%), будівельних 

матеріалів (до 1,8%), дерев’яних виробів. Серед іншого, це може свідчити про 

зростання цінності грошей у період пандемії. Прагнення уникнути зайвих 

витрат на тлі зниження доходів простежувалося й у суттєвому скороченні під 

час пандемії споживчих витрат на відвідування кафе та ресторанів, на дозвілля 

та культурні потреби (у II кварталі 2020 р., відповідно, на 38,7 та 28,1% у 

річному вимірі).  
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Серед інших чинників скорочення споживчих витрат на не першочергово 

необхідні для життя цілі можна виділити такі, як падіння пропозиції товарів і 

послуг унаслідок протиепідемічних обмежень (як-от тимчасова заборона 

роботи закладів громадського харчування, призупинення авіарейсів та закриття 

пасажирського сполучення між містами тощо) і, водночас, падіння попиту на 

товари і послуги культурно-розважального напряму через суттєве зменшення 

задоволення від користування ними в результаті обмежень (постійна 

багаторазова дезінфекція приміщень, використання засобів індивідуального 

захисту, заборона певних видів відпочинку, обмеження кількості відвідувачів у 

місцях розваг: барах, ресторанах, басейнах, спортзалах, приватних пляжах 

тощо), а також зростання побоювань інфікуватися COVID-19 у місцях 

скупчення людей, що посилило добровільне соціальне дистанціювання. 

Слід зауважити, що посилення відповідального ставлення населення до 

власного здоров’я та особистої безпеки і дотримання норм безпечної поведінки 

свідчить про зростання під час пандемії цінності самозахисту та цінності 

здоров’я і зменшення цінності соціальної мобільності (про помітний вплив 

добровільного соціального дистанціювання на мобільність населення йшлося у 

випуску «World Economic Outlook» у жовтні 2020 р.). Також під час пандемії 

населення значно усвідомило цінності переваг від діджиталізації та 

електронної комерції. Зокрема, карантинні обмеження прискорили перехід 

споживачів до купівлі онлайн (сума онлайн-покупок українців за 2020 р. зросла 

на 41%; збільшилося користування послугами онлайн-кінотеатрів, служб 

доставки, онлайн-навчання)48. Дистанційна робота під час карантину, онлайн-

навчання, конференції в онлайн-форматі зумовили потребу у створенні малих 

офісів вдома, що дещо підтримало подальше зростання кінцевих споживчих 

витрат населення на пов’язані з цим напрямом предмети домашнього вжитку. 

                                                             
48 Яценко Г.Ю. Зміни споживчої поведінки населення України у відповідь на трансформацію системи 

цінностей під час пандемії. LB.ua. 12.01.2021. URL 

https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/475002_zmini_spozhivchoi_povedinki_naselennya.html 

https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/475002_zmini_spozhivchoi_povedinki_naselennya.html
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Втім, очевидно, що наслідком існуючого в умовах пандемії формату онлайн-

комунікації стало усвідомлення українцями цінності особистого спілкування. 

З наведеного вище загалом можна виокремити таке: 

1. Споживчі витрати українських домогосподарств в умовах пандемії 

COVID-19 зазнали визначених змін, в основі значної частини яких – 

трансформація звичних раніше цінностей. Зокрема, намітилися тенденції 

зростання цінностей здоров’я та знань, самозахисту, грошей, особистого 

спілкування (при зменшенні цінності соціальної мобільності), діджиталізації, 

електронної комерції, загалом цінностей цифрового суспільства. 

2. Спостережені зміни дозволяють визначити окремі напрями діяльності 

щодо поступового відновлення споживчого попиту на користь таких сфер і 

галузей української економіки, як внутрішній туризм, тимчасове розміщення та 

організація харчування, культури, відпочинку та розваг, діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування.  

3. Розробляючи заходи щодо відновлення розвитку зазначених вище 

галузей доцільно скористатися досвідом інших країн за прикладом Японії, де 

споживчі витрати на внутрішній туризм в умовах пандемії стимулювали 

наданням туристам субсидій, які покривали до половини витрат 

подорожуючих, а також зниженням наполовину вартості проїзду у визначеній 

залізничній компанії на подорожі за окремими напрямами з осені 2020 р. до 

весни 2021 р.49  

4. У ширшому контексті зрозуміло, що відсутність чітких прогнозів щодо 

зникнення пандемії в досяжному майбутньому змушує розробляти державну 

стратегію діяльності, що дозволятиме населенню і бізнесу в Україні повною 

мірою адаптуватися до нинішніх пандемічних обмежень та ймовірних 

наступних хвиль пандемії. Поряд із тимчасовими заходами короткострокової 

допомоги (такими як грошова допомога, списання або відтермінування 

податкового боргу, виплат ЄСВ тощо) така стратегія має передбачати й 

                                                             
49 Там само.  
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системні довгострокові заходи, зокрема й у таких напрямах, як: розвиток 

велоінфраструктури в містах, що дедалі більше спонукатиме людей 

користуватися велосипедами, відповідно зменшуючи можливості інфікування у 

громадському транспорті; заохочення внутрішнього туризму (реклама 

національних туристичних локацій, упровадження туристичних ваучерів, 

здешевлення вартості подорожей тощо), що сприятиме зростанню економіки 

туристичної галузі; розширенню можливостей дистанційної праці (з 

урахуванням вимог дотримання інформаційної безпеки); подальшому розвитку 

ринку електронної комерції (в тому числі за допомоги заходів із підвищення 

довіри українців до електронних фінансових трансакцій і системи гарантування 

безпеки інтернет-торгівлі тощо). 
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РОЗДІЛ 2. ЦІННІСНА СТРУКТУРА  

ПОВСЯКДЕННОЇ СВІДОМОСТІ 
 

2.1. Динаміка ціннісних орієнтацій населення  

в економічній сфері 
 

Процес зміни ціннісних орієнтацій населення України, який триває 

упродовж понад 30-літнього трансформаційного періоду, завжди був 

ускладнений низкою проблем суспільно-політичного й соціально-економічного 

характеру, до яких нині доєдналися наслідки війни з РФ, які теж чинять 

потужний вплив на систему цінностей українського суспільства, в тому числі й 

у економічній сфері. Притому цей вплив відбувається на тлі незавершених 

остаточно ціннісних змін в економічній царині внаслідок трансформації від 

командно-адміністративного авторитаризму до ринкової демократії. Оскільки 

цінності населення в економічній сфері (вибір варіантів забезпечення 

добробуту родини, посилення професійних компетенцій, ставлення до праці та 

способів її оплати, соціальної диференціації, розподілу власності, соціальних 

гарантій, конкуренції тощо) значно детермінують успішність соціально-

економічного розвитку країни, то дослідження ціннісних змін дозволяє 

ідентифікувати тенденції суспільного розвитку, що є джерелом необхідного 

знання для вироблення державної соціально-економічної політики, адекватної 

умовам повоєнного відновлення економіки.  

Вивчаючи зміни цінностей українців, відомі вітчизняні дослідники ще на 

початку третього тисячоліття як помітну ознаку ціннісної динаміки 

констатували раціоналізацію життєвих смислів, показником якої було 

зростання частки населення, яка у вирішенні власних проблем покладалася на 

себе, а не на державу, що може вважатися індикатором особистісної 



Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

35 

інноваційної практики в умовах соціально-економічної нестабільності50. Такий 

поступовий відхід частини населення від звичних з радянських часів 

патерналістських поглядів безперечно був позитивним для економіки явищем, 

водночас відповідну динаміку варто простежити до нинішнього часу, притому 

до того ж для повноти розуміння засвоєння ринкових цінностей доцільно 

проаналізувати тенденцію зменшення патерналізму в комплексі з іншими 

ринковими індикаторами, як-от ставлення українців до конкуренції, різниці в 

доходах, співвідношення приватної власності з державною в бізнесі та зв’язок 

між наполегливістю до праці та добробутом. 

Динаміка ціннісних орієнтацій щодо різниці в доходах. За даними 

міжнародного проєкту «Дослідження європейських цінностей»51, хвилі якого 

1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. охоплювали Україну, та даними 

моніторингу ГО «Український інститут соціальних досліджень імені 

Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю 

відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» за 1996 р., 2006 р. та 

2011 р., ставлення українців до характерного за радянських часів зрівняльного 

підходу в оплаті праці протягом аналізованого періоду змінювалося 

неоднозначно (табл. 2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 

Динаміка ставлення українців протягом 1996–2020 рр. до різниці в доходах 

за відповідями на запитання «Де б Ви розмістили свою думку на цій шкалі, 

якщо «1» – Ви повністю погоджуєтесь із твердженням «Доходи повинні 

бути більш рівними», «10» – із твердженням «Дохід повинен бути значно 

вищим у випадку більш істотних індивідуальних зусиль», і якщо Ваші 

погляди між ними, Ви обираєте цифру, яка вам підходить», %* 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

1 – Доходи повинні бути більш рівними 8 32 3 5 7 7 

2 2 11 3 2 3 2 

3 7 15 4 4 4 5 

4 9 9 5 4 5 5 

                                                             
50 Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст. Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. 2003. № 3. С. 32–45. 
51 European Values Study. URL: https://europeanvaluesstudy.eu/ 
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Закінчення табл. 2.1.1 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

5 17 14 9 7 10 16 

6 11 5 4 6 4 9 

7 15 4 10 9 4 10 

8 10 5 12 17 10 12 

9 4 2 8 12 12 8 

10 – Дохід повинен бути значно вищим у випадку більш 

істотних індивідуальних зусиль 
18 4 41 34 39 25 

Середнє значення за 10-бальною шкалою, бали 6,16 3,57 7,63 7,55 7,37 6,73 
*Не наведено варіанти відповідей «Важко сказати» й «Відмова від відповіді» через незначність їх 

величин. 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки  та дані 
відповідних опитувань 1996 р., 2006 р. та 2011 р., проведених у межах моніторингу ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

за участю відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». 

 

Отже, протягом аналізованого періоду загалом серед українців 

сформувалася тенденція зміни цінностей щодо оплати праці в напрямі відходу 

від «зрівнялівки» на користь винагороди відповідно до особистих зусиль, але, 

як свідчить минулий досвід, будь-які кризові ситуації в економіці здатні 

обернути цю тенденцію на протилежну. Тоді заради збереження суспільної 

стабільності стає затребуваною адекватна державна політика мінімізації 

надмірного розриву в доходах, у тому числі засобами соціальної підтримки 

найбільш постраждалих верств населення. 

Динаміка ціннісних орієнтацій щодо співвідношення приватної та 

державної власності. Протягом аналізованого часу зміни у ставленні українців 

до частки держави в економіці  можна поділити на два періоди. У першому – 

протягом 1996–2008 рр. – переважали неринкові настрої: частка опитаних, які 

вважали, що частка державної власності у бізнесі та виробництві повинна бути 

збільшена, постійно зростала з показника середнього значення відповідей за 

10-бальною шкалою 5,88 у 1996 р. до 6,78 у 2008 р., а виняток з цієї 

закономірності становив лише показник 1999 р. – 5,57, який виявився меншим 

за показник 1996 р. – 5,88 (табл. 2.1.2).  
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Таблиця 2.1.2 

Динаміка ставлення українців протягом 1996–2020 рр. до співвідношення 

часток приватної та державної власності в економіці за відповідями на 

запитання «Де б Ви розмістили свою думку на цій шкалі, якщо «1» – Ви 

повністю погоджуєтесь із твердженням «Частка приватної власності у 

бізнесі та виробництві повинна бути збільшена», «10» – із твердженням 

«Частка державної власності в бізнесі та виробництві повинна бути 

збільшена», і якщо Ваші погляди між ними, Ви обираєте цифру, 

 яка вам підходить», %* 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

1 – Частка приватної власності у бізнесі та виробництві 

повинна бути збільшена 
5  7  3  6  13  11  

2 2  5  3  3  7  5  

3 6  5  6  7  8  9  

4 8  6  6  7  8  6  

5 23  16  20  20  20  19  

6 13 7  7  9  8  9  

7 13 7  9  11  5  5  

8 9  13  15  12  9  10  

9 4  10  8  9  7  6  

10 – Частка державної власності в бізнесі та 

виробництві повинна бути збільшена 
16  25  24  16  16  19  

Середнє значення за 10-бальною шкалою, бали 6,16 6,64 6,78 6,29 5,57 5,88 
* Не наведено варіанти відповідей «Важко сказати» та «Відмова від відповіді» через незначність їх 
величин. 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки  та дані 

відповідних опитувань 1996 р., 2006 р. та 2011 р., проведених у межах моніторингу ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
за участю відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». 

 

Натомість другий період (2008–2020 рр.) характеризувався збільшенням 

прихильників ринкового лібералізму: частка опитаних, які вважали, що частка 

державної власності у бізнесі та виробництві повинна бути збільшена, постійно 

зменшувалася з показника середнього значення відповідей за 10-бальною 

шкалою 6,78 у 2008 р. до 6,16 у 2020 р. Прикметно, що зміцненню ринкових 

настроїв не завадила фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. Швидше, 

навпаки – значна частина населення засумнівалася у звичній з радянських часів 

вірі в ефективність державної власності в економіці, відповідно реагуючи 

прихильністю до приватної власності, що зазвичай швидше адаптується до 

змінюваних обставин. 
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Підсумовуючи дві відзначені протилежні тенденції, до 2020 р. 

сформувалося таке співвідношення визначених прихильників тих чи тих 

поглядів: 21% (сума перших чотирьох варіантів відповідей від 1 до 4 балів) 

вважають доцільним збільшення приватної власності, 42% (сума останніх 

чотирьох варіантів відповідей від 7 до 10 балів) – державної.  

Отже, протягом аналізованого періоду загалом серед українців 

намітилася тенденція зміни цінностей щодо співвідношення приватної та 

державної власності в економіці в напрямі поступового відходу від віри в 

ефективність держави на користь більшої віри приватному бізнесу, але 

водночас ліберальної ейфорії щодо безмежних можливостей винятково 

ринкового регулювання економіки нині також немає, натомість сформовано 

ціннісні орієнтації на розумне поєднання державного й ринкового механізмів 

господарювання з деяким переважанням останнього. 

Динаміка ціннісних орієнтацій щодо конкуренції. На початку 

аналізованого періоду в 1996 р. 62% співгромадян (сума перших чотирьох 

варіантів відповідей від 1 до 4 балів) вважали конкуренцію позитивним 

явищем. а не погоджувалися з цим 14% (сума останніх чотирьох варіантів 

відповідей від 7 до 10 балів). Але під час фінансово-економічної кризи 2008 р. 

це співвідношення змінилося у напрямі переважання неринкових настроїв і 

становило 47% проти 26%. Згодом тенденція збільшення ринкового ставлення 

відновилася й 2020 р. відповідне співвідношення становило 57% проти 19% 

(табл. 2.1.3). Тобто за аналізований час зміни ставлення українців до цінності 

такого економічного чинника, як конкуренція пережили два етапи. Протягом 

першого (1996–2008 рр.) відбувалася тенденція поступового збільшення 

несхвального ставлення: частка опитаних, які вважали конкуренцію негативом, 

постійно зростала від найменшого за роки спостереження показника 

середнього значення відповідей за 10-бальною шкалою 3,76 у 1996 р. до 4,74 

у 2008 р. 
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Таблиця 2.1.3 

Динаміка ставлення українців протягом 1996–2020 рр. до конкуренції за 

відповідями на запитання «Де б Ви розмістили свою думку на цій шкалі, 

якщо «1» – Ви повністю погоджуєтесь із твердженням «Конкуренція це 

добре. Вона стимулює людей напружено працювати та розвивати нові ідеї», 

«10» – із твердженням «Конкуренція шкідлива. Вона пробуджує в людях 

їхні найгірші якості», і якщо Ваші погляди між ними, Ви обираєте цифру, 

яка вам підходить», %* 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

1 – Конкуренція це добре. Вона стимулює людей 

напружено працювати та розвивати нові ідеї 
24 20  17  19  26  28  

2 8 9  10  9  14  11  

3 13  11  11  15  14  14  

4 12 10  9  12  9  9  

5 17 21  21  17  13  17  

6 8 7  7  8  4  6  

7 7  5  5  7  3  3  

8 4 5  8  5  4  3  

9 2  3  3  3  3  2  

10 – Конкуренція шкідлива. Вона пробуджує в людях 

їхні найгірші якості 
6  8  10  5  10  6  

Середнє значення за 10-бальною шкалою, бали 4,13 4,44 4,74 4,29 4,03 3,76 
* Не наведено варіанти відповідей «Важко сказати» та «Відмова від відповіді» через незначність їх 
величин. 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки  та дані 

відповідних опитувань 1996 р., 2006 р. та 2011 р., проведених у межах моніторингу ГО «Український 
інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

за участю відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». 

 

Імовірно далися взнаки наслідки світової фінансово-економічної кризи 

2008–2009 рр., які найбільше відчули найменш конкурентоспроможні соціальні 

актори (таких у трансформаційному суспільстві завжди більшість). Протягом 

другого етапу (2008–2020 рр.) намітилася зворотна тенденція: частка опитаних, 

які вважали конкуренцію негативом, зменшувалася від найбільшого за роки 

спостереження показника середнього значення відповідей за 10-бальною 

шкалою 4,74 у 2008 р. до 4,13 у 2020 р. 

Отже, протягом аналізованого періоду загалом серед українців намітилася 

тенденція зміни цінностей щодо конкуренції в напрямі поступового відходу від 

віри в її шкідливість на користь більшої віри в її ефективність, але це не 

відбувалося лінійно – зростанню позитивного сприйняття конкуренції передувало 
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тривале зростання негативного сприйняття. Можна припускати, що будь-які 

несподівані ситуації стосовно значного погіршення економічного стану більшості 

населення здатні обернути нинішню позитивну тенденцію на протилежну. 

Динаміка ціннісних орієнтацій щодо патерналізму. На початку 

аналізованого періоду в 1996 р. 67% співгромадян (сума перших чотирьох 

варіантів відповідей від 1 до 4 балів) вважали, що держава повинна нести 

більше відповідальності за те, щоб усі громадяни були забезпечені, а не 

погоджувалися з цим лише 14% (сума останніх чотирьох варіантів відповідей 

від 7 до 10 балів), тоді як наприкінці вимірювань у 2020 р. переважно 

патерналістськи налаштованих громадян було вже менше (49%), а 

прихильників протилежної думки більше – 22%. Утім поступовий відхід від 

тотального радянського патерналізму відбувався вкрай суперечливо – частка 

опитаних, які покладали відповідальність за забезпечення власного добробуту 

переважно на державу, а не на себе, збільшувалася за кожного наступного 

вимірювання порівняно із попереднім. Так, показник середнього значення 

відповідей за 10-бальною шкалою 1999 р. хоча і збільшився до 4,95 

порівняно з показником 1996 р. – 3,48, але за наступного опитування 2006 

р. знов зменшився до 3,82. Потім 2008 р. зріс до 5,12, але вже за наступного 

опитування 2011 р. знову зменшився до 3,02, хоча 2020 р. знову зріс до 5,12 

(табл. 2.1.4). 

Таблиця 2.1.4 

Динаміка патерналістських настроїв українців протягом 1996–2020 рр. за 

відповідями на запитання «Де б Ви розмістили свою думку на цій шкалі, 

якщо «1» – Ви повністю погоджуєтесь із твердженням «Держава повинна 

нести більше відповідальності за те, щоб усі громадяни були забезпечені», 

«10» – із твердженням «Люди більшою мірою самі повинні нести 

відповідальність за те, щоб себе забезпечити», і якщо Ваші погляди між 

ними, Ви обираєте цифру, яка вам підходить», %* 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

1 – Держава повинна нести більше відповідальності за те, 

щоб усі громадяни були забезпечені 
22 45 16 29 20 35 

2 6 12 6 12 7 11 

3 11 11 12 12 11 13 

4 10 7 8 8 8 8 
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Закінчення табл. 2.1.1 

Варіанти відповідей 
Роки 

2020 2011 2008 2006 1999 1996 

5 18 9 9 13 6 14 

6 10 4 19 7 15 4 

7 9 3 6 8 8 3 

8 5 3 7 5 7 4 

9 2 2 6 2 6 2 

10 – Люди більшою мірою самі повинні нести 

відповідальність за те, щоб себе забезпечити 
6 4 10 4 10 5 

Середнє значення за 10-бальною шкалою, бали 4,44 3,02 5,12 3,82 4,95 3,48 
* Не наведено варіанти відповідей «Важко сказати» та «Відмова від відповіді» через незначність їх 

величин. 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки та дані 
відповідних опитувань 1996 р., 2006 р. та 2011 р., проведених у межах моніторингу ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

за участю відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». 

 

Отже, хоча протягом аналізованого періоду загалом серед українців 

намітилася тенденція зменшення цінності патерналізму, вважати цей спадок 

тоталітарної держави остаточно подоланим іще далеко зарано. По-перше, тому 

що знецінення патерналістських настроїв у минулому відбувалося суперечливо-

нелінійно, відповідно ця тенденція може зберігатися на майбутнє, не 

гарантуючи відсутність сплесків числа патерналістів у якісь інші часи. По-

друге, тому що попри зменшення прихильників патерналізму за останні 

близько чверть століття, їхня чисельність усе ще надто значна – майже 

половина суспільства. 

Загалом дані, наведені щодо динаміки ціннісних орієнтацій населення 

України в економічній сфері протягом 1996–2020 рр. дають можливість судити, 

що протягом аналізованого періоду серед українців сформувалися тенденції 

зміни цінностей в економічній сфері зокрема щодо оплати праці (на користь 

прихильності до винагороди відповідно до особистих зусиль замість звичної 

раніше «зрівнялівки»), щодо співвідношення часток приватної та державної 

власності в економіці (на користь більшої віри в ефективність приватного 

бізнесу), щодо конкуренції (на користь визнання її ефективності), щодо 

зменшення прихильності цінності патерналізму. 
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Водночас зазначені тенденції все ще розвиваються досить повільно, 

часом – суперечливо, значною мірою відповідають періодам зростання та криз 

в економіці. Зокрема тенденція відходу від цінності «зрівнялівки» в кризові 

часи може обернутися на протилежну; немає віри у безмежні можливості 

винятково ринкового регулювання економіки (натомість сформовано ціннісні 

орієнтації на балансування державного та ринкового господарювання); 

зростанню позитивного сприйняття конкуренції передувало тривале зростання 

негативного ставлення до неї, і може повернутися за значного погіршення 

економічного стану більшості населення негативне ставлення може 

відновитися; спадок тоталітарної держави у вигляді відданості цінності 

патерналізму ще далеко не подолано остаточно (попри суттєве зменшення за 

останні близько чверть століття її прихильників, вони й досі становлять мало не 

половину суспільства). 

Можна вважати, що стимулювання подальшого розвитку спостережених 

тенденцій змін цінностей українців в економічній сфері у ринковому напрямі на 

користь соціально-економічного зростання країни та при тому підтримка 

суспільного спокою потребують адекватної державної політики мінімізації вад 

переходу до ринкової економіки у трансформаційному періоді (надмірного 

розриву в доходах, шкідливого впливу приватної власності в природних 

монополіях великого соціального значення, слабкої конкурентоспроможності 

та прихильності до патерналізму не адаптованих до умов перехідної економіки 

соціальних груп тощо), у тому числі засобами соціальної підтримки найбільш 

нужденних верств населення, що особливо актуально в кризові часи. 

 

2.2. Цінності праці  
 

Для з’ясування цінності праці серед інших життєвих цінностей українців, 

які впливають на економічні орієнтації та поведінку, було використано дані 

міжнародного проєкту «Дослідження європейських цінностей»52, що дало змогу 

                                                             
52 European Values Study. URL: https://europeanvaluesstudy.eu/ 
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проаналізувати порівняно з європейськими країнами зокрема такі цінності, як 

задоволення життям, важливість основних загальнолюдських цінностей (сім’ї, 

друзів/знайомих, роботи, вільного часу, релігії та політики), важливість різних 

аспектів праці та ставлення до них, схильність до патерналізму держави у 

забезпеченні людини. 

Задоволення життям. 2020 р. цей показник в Україні зріс більш ніж удвічі 

порівняно з вимірюванням двадцятирічної давнини, але його абсолютна 

величина (66,9%) була набагато менша за показники першої «п’ятірки» 

заможних європейських країн (Фінляндії, Данії, Швейцарії, Швеції, 

Німеччини), де коливання утримувалися в межах 88,1–90,6% (табл. 2.2.1).  

Таблиця 2.2.1 

Задоволення населення життям у 1999–2020 рр., %* 

Країни EVS 1999–2001 EVS 2008–2010 EVS 2017–2020 

Фінляндія 89,7 88,4 90,6 

Данія 90,1 92,6 89,5 

Швейцарія Опитування не проводилось 90,0 90,4 

Швеція 86,4 84,5 89,5 

Польща 87,9 80,2 83,1 

Німеччина 87,9 80,5 88,1 

Литва 44,3 66,4 75,3 

Естонія 57,0 72,1 80,9 

Україна 31,3 57,6 66,9 

Білорусь 33,4 61,9 74,7 

* Показник розрахований за відповідями на запитання «Наскільки Ви задоволені життям в цілому?» 

як сума відповідей від 6 до 10 балів за 10-бальною шкалою, де 1 бал – «Повністю не задоволений», а 

10 балів – «Повністю задоволений». 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки53. 
 

Тут пояснення очевидне – рівень життя в розвинених ринкових 

демократіях набагато вищий, відповідно населення почувається значно 

щасливіше за українське. Порівняно з країнами пострадянського простору, де 

український показник 2020 р. був на 7,1% нижчий, ніж у Білорусі, на 8,4% – у 

Литві, на 14% – в Естонії, так само легко пояснити і цілком зрозуміло, чому 

Україна поступається Литві та Естонії – демократичним країнам, які через 

                                                             
53 European Values Study. URL: https://europeanvaluesstudy.eu/; World Values Survey (WVS) Wave 7 

(2017–2020). URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 

https://europeanvaluesstudy.eu/
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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членство у ЄС мають відповідні програми соціально-економічної підтримки, 

що позитивно впливають на життя більшості громадян. Водночас, на перший 

погляд, важко зрозуміти, чому українські показники в усіх вимірюваннях 

поступалися показникам Білорусі, де майже 30 років поспіль не змінювалося 

недемократичне правління одного диктатора. Пояснення полягає, швидше за 

все, в тому, що в Білорусі, попри авторитарність влади, багато уваги 

приділялося соціальній сфері (найбільш показовий приклад – охорона здоров’я: 

за даними Білоруського товариства інвалідів, медичне обслуговування 

населення в країні безкоштовне54; за даними Української асоціації медичного 

туризму, на лікування в Білорусь тільки протягом 2016–2018 рр. приїжджало 

близько 170–200 тис. іноземців щорічно55.  

Утім, з кожною наступною хвилею вимірювання задоволення українців 

власним життям поступово зростає (у другій – на 26,3% більше, ніж у першій, а 

в третій – на 9,3% більше, ніж у другій), що безперечно є позитивним явищем. 

Отже, з наведеного можна судити, що найбільш значимою детермінантою 

відчуття населенням щастя є рівень життя, який своєю чергою, окрім іншого 

(політичної системи, економічної потужності країни тощо), передовсім 

залежить від якості соціальної сфери. Відтак задля покращення відчуття 

задоволення українцями свого життям варто підвищувати ефективність 

діяльності держави у цій сфері. 

Важливість основних складових життя. Серед них чільне місце для 

українців увесь час посідає родина (табл. 2.2.2), що не зовсім властиво 

населенню країн, найбільше наближених до постіндустріального суспільства, 

де секулярно-раціональні цінності переважають традиційні (в тому числі 

сімейні) й цінності самовираження переважають цінності виживання. 

 

                                                             
54 Бесплатная медицина: что положено по закону каждому белорусу? / Общественное объединение 

«Белорусское общество инвалидов». URL: https://beloi.by/2012/besplatnaya-meditsina-chto-polozheno-
po-zakonu-kazhdomu-belorusu/ 
55 Ціни на лікування в Білорусі в 2021 році / Українська асоціація медичного туризму. URL : 

https://uamt.com.ua/UA/likuvannya-v-bilorusiyi.html 
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Таблиця 2.2.2 

Важливість основних складових життя для українців у 1999–2020 рр., %* 

Основні складові життя EVS 1999–2001 EVS 2008–2010 EVS 2017–2020 

Сім’я 97 98 98 

Друзі, знайомі 87 88 88 

Робота 84 82 86 

Вільний час 68 81 82 

Релігія 54 65 54 

Політика 38 37 32 

* Показник розрахований як сума відповідей «Дуже важливе» та «Скоріше, важливе» на запитання 
«Наскільки важливе для Вас наведене?». 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки56. 

 

З іншого боку, така традиційна цінність, як релігія, перебуває наприкінці 

переліку (нижче – лише політика), що архаїчним суспільствам якраз і не 

властиве. Досить високі показники серединної групи цінностей, розташованій 

між полюсами родини та релігії/політики (близьких людей, роботи та дозвілля) 

також показують, що протягом трансформаційного періоду відбувається 

докорінна зміна системи цінностей українського суспільства в напрямі 

наближення до ринкових демократій. Водночас усе ще значною мірою 

відчуваються певні ціннісні суперечності, коли традиційні цінності (сім’я, 

друзі, праця), з одного боку, стабілізують суспільство, а з іншого – 

підживлюють консерватизм, що може заважати сприйняттю інновацій, в тому 

числі запровадженню необхідних економічних реформ. 

Отже, процес трансформації цінностей українського суспільства в напрямі 

наближення до передових європейських країн зарано вважати завершеним, і це 

варто враховувати при розробленні та реалізації соціально-економічної 

політики держави, спрямованої на якнайшвидшу інтеграцію України в ЄС. 

Важливість основних аспектів праці. Протягом аналізованого часу серед 

українців спостережено збільшення значимості всіх ціннісних аспектів праці, 

окрім можливості проявляти ініціативу, і це дотично підтверджує тезу про ще 

недостатню відкритість українського суспільства до інновацій порівняно з 

                                                             
56 European Values Study. URL: https://europeanvaluesstudy.eu/; World Values Survey (WVS) Wave 7 

(2017–2020). URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp  

https://europeanvaluesstudy.eu/
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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країнами кращих європейських економік. Також привертає увагу чільне місце 

хорошого заробітку (табл. 2.2.3), що більше властиво суспільствам із 

недостатньо високим рівнем життя, де цінності виживання переважають 

цінності самовираження, тобто в ціннісній свідомості населення України усе ще 

досить сильними є традиційно-архаїчні настрої, чого значно менше в передових 

країнах ЄС.  

Таблиця 2.2.3 

Важливість основних аспектів праці для українців у 1999–2020 рр., %* 

Варіанти відповідей EVS 1999–2001 EVS 2008–2010 

EVS 

2017–

2020 

Хороша оплата праці 89 93 94 

Зручні години роботи 50 56 80 

Робота, де Ви відчуваєте, що можете 

чогось досягнути 
51 49 67 

Тривала відпустка 43 45 61 

Відповідальна робота 35 33 55 

Можливість проявити ініціативу 42 39 39 
* Наведено частку респондентів, які позначили відповідний варіант відповіді. 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки57; 

 

Водночас те, що за аналізований час істотно підвищилась значущість 

аспекту роботи, де можна чогось досягнути, засвідчує про зміни системи 

цінностей українського суспільства в напрямі наближення до ринкових 

демократій.  

Найбільш переконливо демонструють ціннісні суперечності, які виникли в 

ході трансформаційного процесу в Україні в останнє двадцятиліття, 

європейські порівняння щодо важливості основних аспектів праці в різних 

країнах (табл. 2.2.4). Видно, що орієнтація на матеріальне забезпечення від 

роботи є головним аспектом праці для українців – про нього зазначили 93,8%. 

Більше було лише в Литві – 97,8% та, близько до цього, –  в Білорусі – 91,3% та 

Естонії – 85,6%, притому в усіх цих пострадянських країнах важливість 

зазначеного аспекту праці перевищувала решту інших. Натомість у населення 

країн «старої Європи» з високим економічним розвитком (Швеції, Данії, 

                                                             
57 Там само.  
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Швейцарії та Фінляндії) фактор хорошої оплати праці закономірно, по-перше, 

не був лідером вибору, а по-друге – показники були значно меншими (в 

діапазоні 57,1–69,3%). 

Таблиця 2.2.4 

Важливість основних аспектів праці в країнах Європи у 2017–2020 рр., %* 

Країна 

Хороша 

оплата 

праці 

Зручні 

години 

роботи 

Робота, де 

можна 

чогось 

досягнути 

Тривала 

відпуст-

ка 

Можли-

вість 

проявити 

ініціативу 

Відповідаль-

на робота 

Швеція 69,3 70,2 82,4 39,1 75,9 61,7 

Литва 97,8 90,2 78,6 74,0 73,6 69,1 

Німеччина 74,8 63,6 71,3 33,3 64,3 59,5 

Данія 63,0 65,1 81,3 35,8 62,5 57,5 

Швейцарія 57,1 53,9 76,8 20,0 60,2 54,2 

Фінляндія 66,8 67,4 79,2 33,3 59,3 46,3 

Естонія 85,6 79,2 67,7 31,2 54,9 38,1 

Польща 81,6 56,8 66,8 20,0 39,4 35,5 

Білорусь 91,3 79,7 64,2 56,2 50,4 42,1 

Україна 93,8 79,8 67,3 61,3 38,5 54,9 

* Наведено частку респондентів, які позначили відповідний варіант відповіді. 

Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.58 

 

Винятком з цієї закономірності розвинених європейських країн у цьому 

випадку була Німеччина, де оплати праці також, як в Україні, була важливішою 

за інші аспекти, але, по-перше, так зазначили лише 74,8% опитаних, що більше 

як на 10% менше за найменший показник серед пострадянських країн (85,6% в 

Естонії), а по друге: «Корінні берлінці пояснюють: німці – ощадливий народ»59, 

тобто на вагомості цього аспекту праці вочевидь позначилася національна 

традиція надзвичайної ощадливості німців, яка сягає корінням протестантської 

етики і настільки значуща, що є поширеною темою легенд, чуток, навіть 

анекдотів60. Крім того, зазначений показник міг підвищуватися ще й за рахунок 

відповідей тієї частини німців, які до об’єднання Німеччини жили у НДР – 

                                                             
58 World Values Survey (WVS) Wave 7 (2017–2020). URL: 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 
59 Якименко І. Німеччина: ощадливість і консерватизм. Чорноморські новини. 27.09.2018. № 82 
(21992). URL: https://chornomorka.com/archive/21992/a-11620.html 
60 Дегтяренко М. Німецький менталітет / Баварський дім. Одеса. URL: https://bayernhaus.com.ua/kursy-

nemeckogo-jasyka/interesno-mentalitaet_ua 

../../../../Admin/Мои%20документы/Downloads/№%2082%20(21992)
../../../../Admin/Мои%20документы/Downloads/№%2082%20(21992)
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одній з країн колишнього соціалістичного табору, де ринкова ідеологія та 

справжня демократія перебували під забороною, відтак на противагу цінностям 

самовираження панували цінності виживання. Дотичним підтвердженням цього 

припущення є показники ще однієї постсоціалістичної країни – Польщі, де 

важливість хорошої оплати праці іще більша, ніж у Німеччини – 81,6%, і так 

само іде попереду всіх інших аспектів, але з ще більшим відривом від другого 

за величиною аспекту вибору: якщо в Німеччині різниця першого і другого 

вибору становила 3,5% (74,8–71,3=3,5), то в Польщі – 14,8% (81,6–66,8=14,8). 

В Україні другим за значенням ціннісним аспектом праці є зручні години 

роботи (79,8%) і це, з одного боку, споріднює її з Білоруссю, Естонією та 

Литвою, а з іншого – водночас зі Швецією, Данією та Фінляндією, де цей 

аспект так само на другому місці. Це можна вважати явною ознакою відходу 

України разом з іншими пострадянськими країнами від архаїчних пріоритетів 

праці перед дозвіллям і наближення до кластеру країн «Протестантська 

Європа» (за Р. Інглхартом та К. Вельцелем), де на противагу цінностям 

виживання панують цінності самовираження61. Разом із тим для українців 

істотне значення має можливість піти у тривалу відпустку – для 61,3% 

(четвертий за значенням аспект, так само, як у Білорусі та Литві). Натомість у 

розвинених європейських країнах тривалість відпустки не є ціннісним 

пріоритетом у сфері праці. На тлі першочергової важливості доброго заробітку 

бажання українців мати зручні робочі години і тривалу відпустку спонукають 

до думки, що популярним у суспільстві є прагнення заробляти як капіталісти, а 

відпочивати як соціалісти.  

Найменш важлива для українців можливість проявляти ініціативу, тоді як 

для шведів і швейцарців це фактор, другий за значенням, а для німців – третій. 

Можна припустити, що в ході тридцятирічного трансформаційного процесу в 

Україні тимчасово виникла суміш залишків радянської та паростків західної 

                                                             
61 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность 

человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. 464 с. (Библиотека Фонда «Либеральная 

миссия»). 
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культур трудової поведінки і це детермінує певні ціннісні суперечності у 

сприйнятті населенням важливості різних аспектів праці. 

Трудова етика (окремі аспекти). За аналізований період трохи зменшилася 

частка українців, які вважали роботу необхідною для розвитку талантів (з 80,4 

до 77,7%), також майже не змінилася частка тих, хто вважали, що люди без 

роботи лінуються (з 66,4 до 67,0%). Натомість відчутно зменшилася  частка 

згодних з тим, що отримувати незароблені гроші – принизливо (з 63,4% до 

55,2%), також особливо значно зменшилися частки згодних, що праця завжди 

має бути на першому місці та є обов’язком перед суспільством (на 16,2–16,6%) 

(табл. 2.2.5).  

Таблиця 2.2.5 

Ставлення українців до тверджень, що стосуються етики праці, %* 

Твердження 
EVS 1999–

2001 

EVS 2008–

2010 
EVS 2017–2020 

Робота необхідна для розвитку 

талантів 
80,4 77,3 77,7 

Люди лінуються без роботи 66,4 76,9 67,0 

Принизливо отримувати гроші, якщо 

ти їх не заробляєш 
63,4 68,0 55,2 

Робота – це обов’язок перед 

суспільством 
52,7 56,0 36,1 

Робота завжди на першому місці 47,1 52,8 30,9 

* Показник розрахований як суму відповідей «Повністю згоден» та «Згоден» на запитання «Чи 

погоджуєтеся Ви з наведеними твердженнями?». 

Джерело: дані хвиль EVS 1999–2001 рр., 2008–2010 рр. та 2017–2020 рр. за відповідні роки62. 

 

Спостережені тенденції швидше за все не варто оцінювати занадто 

песимістично – як зниження з часом минулого рівня трудової етики. Доцільно 

мати на увазі, що понад половину українців усе ж таки прагнуть отримувати не 

будь-які, а зароблені гроші, мало не 80% вбачають у роботі засіб власного 

розвитку, майже 70% розуміють, що за відсутності роботи ними оволодіє гріх 

ліні.  

                                                             
62 European Values Study. URL: https://europeanvaluesstudy.eu/; World Values Survey (WVS) Wave 7 

(2017–2020). URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 

https://europeanvaluesstudy.eu/
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

50 

Найбільш об’єктивно зміни, що сталися за аналізоване двадцятиріччя, 

можна оцінити порівняно з іншими країнами (табл. 2.2.6). Тоді стає зрозумілим, 

що мало не єдина принципова відмінність українців – це занадто слабке 

сприйняття тези про роботу як про суспільний обов’язок. Природно, що у 

європейських країнах із з високим соціально-економічним розвитком, де 

основи протестантської етики (сумлінна праця – одна з найбільших чеснот) 

засвоювалися з XVI ст., кількість згодних із відповідним твердженням майже 

вдвічі більша (Фінляндія – 70,1%, Данія – 77,7%, Швейцарія – 68,8%, Швеція – 

71,3%, Німеччина – 78,2%), ніж в Україні (36,1%). Але за іншими аспектами 

трудової етики сучасне українське суспільство досить близьке до європейських 

лідерів. 

Таблиця 2.2.6 

Ставлення до тверджень, що стосуються етики праці  

в країнах Європи у 2017–2020 рр., %* 

Твердження 

Принизливо 

отримувати 

гроші, якщо ти 

їх не заробляєш 

Люди 

лінуються 

без роботи 

Робота – це 

обов’язок 

перед 

суспільством 

Робота 

завжди на 

першому 

місці 

Робота 

необхідна для 

розвитку 

талантів 

Фінляндія 44,1 54,4 70,1 37,6 59,8 

Данія 35,8 59,9 77,7 45,1 75,8 

Швейцарія 43,9 50,0 68,8 28,7 74,7 

Швеція 32,2 32,4 71,3 33,2 37,3 

Польща 61,6 82,3 74,4 37,4 83,9 

Німеччина 49,3 59,1 78,2 29,0 78,3 

Литва 70,0 64,1 60,2 42,3 78,9 

Естонія 45,8 74,0 56,5 33,7 70,5 

Україна 55,2 67,0 36,1 30,9 77,7 

Білорусь 53,8 65,9 59,1 33,9 79,9 
* Показник розрахований як сума відповідей «Повністю згоден» та «Згоден» на запитання «Чи 

погоджуєтеся Ви з наведеними твердженнями?». 

Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.63. 
 

 Вибір праці економічно активним населенням у випадку безробіття. 

Майже 40% економічно активних українців вважали, що безробітні повинні 

мати право відмовитися від роботи, яка їм не подобається, тоді як прибічників 

                                                             
63 World Values Survey (WVS) Wave 7 (2017–2020). URL: 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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протилежної думки (безробітні повинні погоджуватися на будь-яку роботу, яку 

їм пропонують, або позбавлятися допомоги по безробіттю) було менше – 33%.  

У Білорусі також дещо переважали прихильники права безробітних 

відмовитись від роботи, яка їм не подобається, та найбільше ця думка була 

поширена в Естонії – її прибічників було майже на 20% більше, ніж тих, хто 

дотримувався протилежної думки (табл. 2.2.7).  

Виняток із цієї закономірності стосовно пострадянських країн становила 

лише Литва, де значно переважала думка, що безробітні повинні погоджуватися 

на будь-яку роботу, яку їм пропонують, або позбавлятися допомоги по 

безробіттю. І цю позицію впевнено (з перевагою до 36%, як зокрема у Данії) 

демонстрували решта аналізованих країн – економічно розвинені країни «старої 

Європи» та постсоціалістична Польща. 

Таблиця 2.2.7 

Вибір праці економічно активним населенням на випадок безробіття  

в країнах Європи у 2017–2020 рр., %* 

Країна 

Вибір твердження 

Безробітні повинні погоджуватися на будь-

яку роботу, що їм пропонують, або 

позбавлятися допомоги по безробіттю** 

Безробітні повинні мати право 

відмовитися від роботи, яка їм 

не подобається*** 

Фінляндія 38,6 30,0 

Данія 56,5 20,6 

Швейцарія 40,7 31,7 

Швеція 51,9 20,6 

Польща 50,7 27,5 

Німеччина 46,1 24,4 

Литва 51,5 25,9 

Естонія 27,5 46,7 

Україна 33,0 39,8 

Білорусь 37,5 41,0 

* Суми рядків не дорівнюють 100%, оскільки не наведено частки тих, хто не міг впевнено відповісти, 
обираючи 5 і 6 балів за 10-бальною шкалою, де крайні позиції означають повну згоду з відповідними 

твердженнями. 

** Показник розрахований як сума частки тих, хто обирав від 1 до 4 балів включно, демонструючи 
прихильність до цього твердження. 

*** Показник розрахований як сума частки тих, хто обирав від 7 до 10 балів включно, демонструючи 

прихильність до цього твердження. 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.64 
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Економічно активні українці прагнули забезпечити безробітним 

комфортні умови вибору роботи (погоджуватися лише на прийнятну, не 

втрачаючи допомогу держави у випадку незгоди) значно більше, ніж це було 

припустимим для жителів ЄС, котрі вважають працю не лише способом 

самозабезпечення, а й важливим суспільним обов’язком. 

Розуміння важливості для українців праці серед інших складових життя 

не може бути достатньо повним без урахування сили впливу патерналістських 

настроїв в українському суспільстві, коли люди схильні думати, що більшу 

відповідальність за матеріальне забезпечення свого життя мають нести не вони 

самі, а держава, це її обов’язок, вона має більше відповідати за забезпечення 

всіх своїх громадян. У попередньому підрозділі 2.1 уже йшлося про 

патерналізм українців у розрізі його динаміки за майже чверть століття (див. 

табл. 2.1.4), але цей феномен доцільно також розуміти у розрізі європейських 

порівнянь (табл. 2.2.8).  

Таблиця 2.2.8 

Відповідальність економічно активного населення за своє забезпечення у 

країнах Європи у 2017–2020 рр., %* 

Країна 

Вибір твердження 

Люди самі повинні бути більше 

відповідальними за те, щоб себе 

забезпечити** 

Держава повинна бути більше 

відповідальною за те, щоб усі 

громадяни були забезпечені*** 

Фінляндія 47,1 23,4 

Данія 49,0 21,5 

Швейцарія 53,5 15,5 

Швеція 51,4 17,9 

Польща 31,0 31,7 

Німеччина 41,3 26,0 

Литва 49,1 24,7 

Естонія 44,3 20,1 

Україна 34,6 41,2 

Білорусь 46,1 29,2 

Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.65 

* Суми рядків не дорівнюють 100%, оскільки не наведено частки тих, хто не міг впевнено відповісти, обираючи 

5 і 6 балів за 10-бальною шкалою, де крайні позиції означають повну згоду з відповідними твердженнями. 
** Показник розрахований як сума частки тих, хто обирав від 1 до 4 балів включно, схиляючись до згоди із цим 

твердженням. 

*** Показник розрахований як сума частки тих, хто обирав від 7 до 10 балів включно, схиляючись до згоди із 

цим твердженням. 
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Видно, що серед українців питома вага патерналістів сягала понад 40%, 

тоді як у всіх інших аналізованих країнах вона коливалася в межах 16–32%, 

притому лише в Україні кількість патерналістів перебільшувала кількість 

прихильників протилежного твердження (мізерне перебільшення в Польщі не є 

статистично значущим з огляду на величини стандартних відхилень цього 

опитування). Отже, патерналістські настрої в українському суспільстві все ще 

переважають, чого не спостерігається в країнах ЄС. 

Загалом наведені дані щодо важливості праці для українців серед інших 

складових життя дають змогу констатувати, що задоволеність життям в Україні 

за 20 років з початку тисячоліття зросло більш ніж удвічі, але абсолютна 

величина показника 2020 р. усе ще була набагато меншою, ніж у заможних 

європейських країнах із розвиненою соціальною сферою, відтак подальший 

прогрес у цьому напрямі передовсім залежить від ефективності державної 

соціально-економічної політики. 

Дедалі більше посилюється зрушений тридцять років тому процес 

докорінної зміни системи цінностей українського суспільства в напрямі 

наближення до ринкових демократій, але все ще остаточно не подолані 

суперечності між новими і традиційними цінностями, що частково заважає 

сприйняттю інновацій, у тому числі необхідних реформ. Отже, процес 

наближення цінностей українців до цінностей передових європейських країн 

ще зарано вважати завершеним, і це потрібно враховувати при реалізації 

соціально-економічної політики держави, спрямованої на якнайшвидшу 

інтеграцію України в ЄС. 

У сучасній Україні тимчасово поєдналися залишки пострадянської та 

паростки західної культур трудової поведінки, і це детермінує як спільне, так і 

відмінне від ЄС у сприйнятті населенням важливості різних аспектів праці. Так, 

найважливішим для українців є висока оплата, чого не спостерігається в 

«старій Європі»; водночас другою за значенням цінністю є зручні години 

роботи, що споріднює Україну з кластером європейських країн, де панують 
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цінності самовираження на противагу цінностям виживання; для українців є 

важливою тривала відпустка, що в розвинених європейських країнах не є 

ціннісним пріоритетом у сфері праці; водночас найменш важлива для українців 

можливість проявляти ініціативу в роботі, тоді як це вельми значимий фактор 

для жителів багатьох заможних європейських країн. Експерти образно 

характеризують ці відмінності так: українці хочуть заробляти як сучасні 

капіталісти, а відпочивати як соціалісти радянських часів. 

Щодо ряду аспектів трудової етики сучасне українське суспільство 

досить близьке до європейських лідерів за мало не єдиним винятком – занадто 

слабким сприйняттям роботи як суспільного обов’язку, тоді як у країнах ЄС із 

високим соціально-економічним розвитком вкорінені основи протестантської 

трудової етики, де сумлінна праця на благо себе і суспільства вважається 

однією з найбільших людських чеснот. Економічно активні українці значно 

більше згодні забезпечувати безробітним комфортні умови вибору роботи 

(погоджуватися лише на прийнятну, не втрачаючи допомогу держави у випадку 

незгоди), ніж це вважають припустимим жителі ЄС, для яких праця є важливим 

суспільним обов’язком.  

Попри поступове зменшення в українському суспільстві питомої ваги 

патерналістських настроїв, частка їх носіїв усе ще значною мірою переважає 

частку тих, хто сам хотів би відповідати за своє життя, чого не спостерігається 

в країнах ЄС. 

Загалом економічні орієнтації українців поєднують «два в одному»: а) 

націленість на добрий заробіток; б) свободу трудової діяльності. Розуміючи це 

ідейне підґрунтя, доцільно будувати соціально-економічну політику держави 

щодо інтеграції України в ЄС з урахуванням ряду ментальних особливостей 

більшості населення стосовно сприйняття важливості праці серед інших 

складових життя, до найбільш характерних з яких можна віднести такі: 

– цінності праці і трудова поведінка на ринку праці визначаються 

українцями як бажаний ідеальний або комфортний «мікс», коли важливо мати 
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зручний графік роботи, довготривалу відпустку та водночас заробляти хороші 

гроші; 

– ініціативність та бажання мати відповідальну роботу не є пріоритетами, 

що опосередковано свідчить про патерналістські настрої у трудовій поведінці й 

культурі; 

– робота не визначається як першочергова складова життя, її виконання 

не вважається суспільно-значимим обов’язком; 

– українці залишають за собою свободу вибору при працевлаштуванні, 

стверджуючи своє право відмовитись від роботи, навіть у випадку безробіття; 

– водночас українці не схильні до дармоїдства: отримувати гроші, які не 

зароблені власною працею, вважається принизливим; у суспільстві переважає 

думка, що без роботи люди починають лінуватися; 

– українці схильні «романтизувати» працю: більшість вважає, що робота 

необхідна для розвитку талантів людини, для отримання можливостей трудових 

і кар’єрних досягнень.  

 

2.3. Ціннісний зміст розуміння справедливості в контексті 

економічних практик щодо корупції, сплати податків та 

розподілу доходів 

 
Знання ціннісної складової економічних орієнтацій і, відповідно, 

економічної поведінки українців не може вважатися достатньо повним без 

розуміння уявлення суспільства про справедливість у сучасних реаліях, коли 

відбувається зміна цінностей, характерна для складних і неоднозначних 

трансформаційних часів українського буття, що повною мірою стосується і 

царини економіки. У класичному розумінні «Справедливість є поняттям 

моральної свідомості та одним із принципів, що регулює взаємовідносини між 

людьми з приводу розподілу (перерозподілу) соціальних цінностей, а з етичної 

– категорією, що характеризує загальне співвідношення цінностей і їх 

конкретний розподіл між суб’єктами, визначає міру, співрозмірність, 
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відповідність між правами і обов’язками людей, заслугами та їх визнанням, 

злочинними діями і покаранням»66. Разом із тим, коли в перехідних економіках 

під час трансформації господарського укладу в масовій свідомості відбувається 

процес переоцінки цінностей, у суспільстві виникають подвійні стандарти – 

одночасне існування різних зразків поведінки (публічної та приватної), 

ринкових відносин (легальних і тіньових), моделі управління (відкритої 

демократичної та закритої корупційної), ставлення до екології (споживацького 

та екологічно свідомого) тощо. Тому сучасні уявлення українського суспільства 

про справедливість у сучасних економічних реаліях доцільно аналізувати не в 

ідеально безвідносному морально-етичному розумінні, а в контексті 

безпосередньо-практичного ставлення людей як суб’єктів економічної 

поведінки до явищ, пов’язаних з наслідками існування подвійних стандартів 

(як-от корупції, особливостей сплати податків, розв’язання екологічної дилеми, 

справедливості у розподілі доходів тощо). Саме за такого підходу видається 

можливим зрозуміти ціннісний зміст уявлень про справедливість і те, як вони 

проявляються в реальних практиках економічної поведінки українців, а також 

з’ясувати ставлення до проявів подвійних стандартів в економічній поведінці 

жителів інших країн. 

Корупція. За даними всесвітньовідомого дослідження Індексу сприйняття 

корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ), який з 1995 р. розраховується 

міжнародною організацією Transparency International, у 2021 р. Україна посіла 

122-ге місце серед 180 країн, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з 

2020 р., коли вона займала 117-те місце. На думку виконавчого директора 

Transparency International Україна: «Це зниження в межах похибки свідчить про 

період застою. Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних 

обіцянок»67. Проаналізувати цю агреговану оцінку детально за різними 

                                                             
66 Комарова О. Соціальна справедливість як основний принцип процесу розподілу соціальних 

трансфертів .Український соціум. 2008. № 4. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-
content/uploads/2008/04/106-112__no-2__vol-25__2008__UKR.pdf 
67 Україна знову опустилася в індексі сприйняття корупції. Українська правда. 25.01.2022. URL: 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/25/7321598/ 

https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2008/04/106-112__no-2__vol-25__2008__UKR.pdf
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2008/04/106-112__no-2__vol-25__2008__UKR.pdf
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аспектами досліджуваного явища допомагають наведені далі наші розрахунки, 

здійснені за результатами іншого всесвітньовідомого дослідження – «Світове 

дослідження цінностей» (World Values Survey, WVS)68, чергова хвиля якого в 

2020 р. охоплювала Україну. 

Залучення до корупції. На рівні соціальних інституцій та осіб, що їх 

представляють, найкритичніше українці ставляться до працівників органів 

державної влади, де, на думку 67,3% опитаних, займаються корупційною 

діяльністю більшість чи, навіть, усі співробітники залучені до корупції  

(рис. 2.3.1).  

 

Рис. 2.3.1. Залучення до корупції, % (не наведено варіанти відповідей «не 

знаю» та «немає відповіді») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.69. 

 

На другому місці перебувають органи місцевого самоврядування – 57,8%, 

на третьому – керівники підприємств та бізнесмени – 56,4%. Кожен другий 

українець (51,3%) переконаний, що корупційні дії поширені серед 

представників організацій, які надають населенню державні послуги, – у 

поліції, судових органах, серед держслужбовців, лікарів, вчителів. Ще 40,5% 

вважають, що корупційні дії мають місце серед журналістів та ЗМІ. До того ж 

слід розуміти, що зазначений розподіл відповідей більше свідчить про рівень 

                                                             
68 World Values Survey (WVS) Wave 7 (2017–2020). URL: 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 
69 Там само.  
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довіри соціальним інституціям і лише опосередковано стосується конкретних 

осіб – учасників корупційних дій та/або їх безпосередніх свідків. Отже, 

українська корупція – явище інституційне, поживним середовищем для якого є 

передовсім інститути влади, підприємництва та надання державних послуг 

населенню, серед якого від понад половини до понад двох третин вважають, що 

всі або більшість представників цих інститутів схильні до корупції. 

Особистий корупційний досвід давати хабарі. Майже дві третини (64,5%) 

українців мали безпосередній корупційний досвід надання хабарів, дарування 

подарунків або послуг іншим задля вирішення якихось питань або отримання 

послуг, притому майже чверть (24,5%) практикували це часто і лише менше 

чверті (23,2%) ніколи (рис. 2.3.2).  

 

Рис. 2.3.2. Досвід давати хабарі в українського населення, % 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.70. 

 

Отже, хабарництво на особистому рівні є поширеним явищем і 

сприймається в суспільній свідомості українців як буденна і тому майже 

природна поведінкова практика. 

У віковому вимірі меншою мірою давали хабарі 18–29-річні українціі і ті, 

кому понад 60 років; у статевому вимірі істотних відмінностей не спостережено 

(рис. 2.3.3).   

                                                             
70 World Values Survey (WVS) Wave 7 (2017–2020). URL:  

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp 
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Рис. 2.3.3. Досвід давати хабарі серед українського населення в розрізах 

статі та віку, % (не наведено варіанти відповідей «не знаю» та «немає 

відповіді») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.71. 

 

У поселенському вимірі найкорумпованішою є столиця, де лише 3,3% 

населення ніколи не давали хабарі, тоді як 41,5% робили це часто, 8,1% – 

завжди, а найменш помічені у хабарництві селяни – майже 30% з них ніколи не 

давали хабаря (рис. 2.3.4).  
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Рис. 2.3.4. Досвід давати хабарі серед українського населення, в розрізі 

типу поселення, % (не наведено варіанти відповідей «не знаю» та «немає 

відповіді») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.72. 

 

Отже, на особистому рівні хабарництво майже однаково властиве жінкам 

і чоловікам, дещо менш поширене серед молоді й літніх людей, найменш 

практикується на селі, натомість у столиці для половини киян це природна 

поведінкова практика. 

Прикметно, що стосовно хабарництва у суспільній свідомості 

українського населення виробилися подвійні стандарти: хоча майже дві 

третини мали власний досвід давати хабарі, тобто сприяли цьому прояву 

корупції, але водночас більшість засуджувала корумпованість посадовців, які 

беруть хабарі, використовуючи службове становище (53,6% українців 

вважають, що подібна поведінка неприпустима за жодних умов). Так, за 10-
                                                             
72 World Values Survey (WVS) Wave 7 (2017–2020). URL: 
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бальною оціночною шкалою, де 1 бал – отримання хабаря, використовуючи 

службове становище, ніколи не виправдане, а 10 балів – завжди виправдане, 

середня оцінка обраних варіантів відповідей становила 2,49 бала, тобто лише 

незначна частина українців ставилася до службовців-хабарників поблажливо, 

якось виправдовуючи їхні протизаконні дії (рис. 2.3.5).  

 

Рис. 2.3.5. Ставлення населення до випадків корупції у вигляді отримання 

хабаря за використання службового становища, % (середня оцінка 

розрахувалося в програмі SPSS шляхом зважування отриманих відсотків 

відповідей респондентів за 10-бальною школою, де 1 – «ніколи не виправдано», 

а 10 – «завжди виправдано») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.73. 

 

Оцінка ризику покарання за хабар. Понад 60% українського населення 

схильні до переконання, що у країні відсутній ризик бути притягнутим до 

відповідальності за те, що дали або отримали хабар чи подарунок, щоб 

отримати/надати державні послуги. Оцінка можливого ризику за 10-бальною 

школою, де 1 – «зовсім ніякого ризику», а 10 – «ризик дуже великий», 

становила 4,97 бала (рис. 2.3.6). 
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Рис. 2.3.6. Оцінка населенням країни ризику бути притягнутим до 

відповідальності за те, що дали або отримали хабар чи подарунок, щоб 

отримати/надати державні послуги, % (середня оцінка розрахувалося в 

автоматизованій комп’ютерній програмі SPSS шляхом зважування отриманих 

значень відповідей респондентів за 10-бальною школою, де 1 – «зовсім ніякого 

ризику», а 10 – «ризик дуже великий») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.74 

 

Жінки оцінюють ризик покарання за хабарництво більше за чоловіків; 

літні люди – менше за людей молодших вікових когорт; селяни завважують 

ризик покарання менше за жителів інших поселень (рис. 2.3.7). 

 

Рис. 2.3.7. Оцінка населенням країни ризику бути притягнутим до 

відповідальності за те, що давали або отримували хабар чи подарунок, щоб 

отримати/надати державні послуги, у розрізі статі, віку, типу поселення, 

бали (середня оцінка розрахувалося в автоматизованій комп’ютерній програмі 

SPSS шляхом зважування отриманих значень відповідей респондентів за 10-

бальною школою, де 1 – «зовсім ніякого ризику», а 10 – «ризик дуже великий») 
Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.75. 
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Отже, понад 60% українців оцінюють ризик притягнення до 

відповідальності за хабарництво як незначний або взагалі відсутній.  

Загалом щодо ціннісного змісту поняття «справедливість» у контексті 

практик економічної поведінки українців стосовно такого різновиду корупції, 

як хабарництво, можна судити про його амбівалентність, неоднозначність, 

навіть внутрішню суперечність, що припускає одночасне існування в 

суспільній свідомості подвійних стандартів. Так, використання посадовцями 

свого службового становища для незаконного отримання вигоди оцінюється в 

суспільстві як несправедливість, але масова практика «подарунків» педагогам і 

лікарям, хабарів рядовим виконавцям у сфері надання державних послуг тощо 

такого відчуття не викликає. Назагал досліджені обставини й суперечності 

свідчать про невисоку морально-психологічну готовність більшості населення 

до рішучої протидії корупції; примирення з існуючою ситуацією та 

пристосування до неї власної поведінки; визнання хабарництва припустимим з 

погляду моралі й ефективним щодо досягнення результату; скептичне 

ставлення до антикорупційної політики держави.  

Сплата податків. Україна 2020 р. з показником 41,8% посідала останнє 

місце серед 22 європейських країн за часткою опитаних сумлінних платників 

податків, які вважали, що несплата, якщо є така можливість, податків 

категорично неприйнятна за жодних умов. Так само відповіли менше половини 

населення, як і в Україні, лише у Словаччині (43%) та Литві (47%), натомість у 

решта 19 країнах відповідні показники коливалися від 54,4% в Іспанії до 81,2% 

на Кіпрі, притому в перших 12 за цим показником країнах відповідна частка 

населення перебільшувала дві третини (табл. 2.3.1). 

Отже, ціннісний зміст поняття «справедливість» стосовно сплати 

податків в українському суспільстві істотно відрізняється від звичного для 

інших країн Європи порівняно більшою поблажливістю до порушників 

податкових зобов’язань.  
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Таблиця 2.3.1 

Відповіді жителів європейських країн на запитання щодо твердження 

«Несплата податків, якщо є така можливість, чи може бути завжди 

виправданою, чи ніколи не може бути виправданою», або Ваша думка 

перебуває між цими оцінками, де 1 – «Ніколи не виправдано, а 10 – 

«Повністю виправдано», %* 

Країна 

1 

(ніколи не 

виправдано) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

(завжди 

виправдано) 

Кіпр 82,2   5,9 4,1 1,6 1,8 1,8 0,6 1,0 0,4 0,6   

Болгарія 80,7   5,8 3,5 1,7 3,3 1,5 1,5 0,5 0,1 1,3   

Угорщина 80,0   8,3 4,4 1,7 2,9 1,0 0,6 0,4 0,1 0,6   

Польща 77,3   11,1 4,4 1,7 2,2 1,4 0,5 0,3 0,2 0,9   

Німеччина 75,9   11,7 5,2 1,8 2,5 0,8 1,0 0,2 0,2 0,7   

Данія 73,8   13,2 6,3 2,1 2,1 0,8 0,7 0,4 0,2 0,5   

Хорватія 73,6   7,8 4,1 2,2 4,3 0,8 1,0 1,7 0,7 3,8   

Греція 71,8   13,4 5,1 3,5 2,2 1,7 1,0 0,8 0,1 0,4   

Словенія 69,1   13,2 7,5 3,1 3,1 1,1 0,6 0,8 0,4 1,1   

Австрія 67,9   13,3 6,5 3,6 3,2 1,8 1,8 1,1 0,3 0,4   

Швеція 66,4   16,3 9,5 2,5 2,6 0,6 0,6 0,2 0,8 0,4   

Румунія 66,3   6,7 4,3 3,8 4,6 2,8 2,9 2,0 1,3 5,4   

Естонія 65,4   8,0 8,2 2,6 7,8 3,0 2,1 1,3 0,4 1,3   

Фінляндія 64,6   17,2 8,9 2,9 2,7 1,1 0,6 0,8 0,3 0,9   

Італія 64,1   11,3 7,3 4,0 5,2 3,4 2,2 1,0 0,1 1,5   

Чехія 62,7   13,6 7,6 4,1 5,0 1,8 1,9 1,1 0,5 1,7   

Франція 62,5   14,8 8,2 3,1 5,5 1,7 1,3 1,2 0,3 1,5   

Нідерланди 56,9   15,5 11,0 5,1 4,4 2,9 1,9 1,0 0,6 0,7   

Іспанія 54,4   11,7 8,4 3,9 4,2 3,0 2,5 4,4 3,4 4,0   

Литва 47,0   14,2 8,8 8,0 10,6 4,3 3,3 2,0 0,6 1,3   

Словаччина 43,0   21,6 9,2 2,9 11,7 4,3 3,4 1,9 0,5 1,5   
Україна 41,8   10,1 11,3 8,2 11,1 6,6 5,3 2,8 0,6 2,2   

* Суми рядків не дорівнюють 100%, тому що не наведено частки відповідей «Важко сказати» та 
«Відмова від відповіді». 

Джерело: дані хвилі EVS 2017–2020 рр.76. 

 

Справедливість у розподілі доходів. «Доходи населення є засобом 

формування і розвитку різнопланових характеристик людського капіталу. 

Обмеження розміру доходів у потенційних носіїв характеристик людського 

капіталу або їх невиправдана нерівність зумовлює неспроможність отримання 

ними якісної освіти, підтримки власного здоров’я, зростання трудової міграції 
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тощо, що в сукупності унеможливлює інноваційний розвиток країни і породжує 

її відсталість»77. За нашими даними 2021 р.78, 84% українців вважали, що 

розподіл доходів у країні є несправедливим (рис. 2.3.8).  

 

Рис. 2.3.8. Розподіл відповідей респондентів на запитання:  

«На Вашу думку, наскільки справедливим є розподіл доходів  

у нашій країні?», % 
Джерело: Модуль глобального барометра «Демократія, державне управління та розвиток»  

COVID-1979. 
 

 Таку оцінку вочевидь викликає значна диференціація доходів населення, 

що була виміряна за суб’єктивними оцінками українцями свого матеріального 

становища (табл. 2.3.2).  

Видно, що протягом усього аналізованого десятиліття оцінки, нижчі за 

середні, надавала переважна кількість українців – близько 60–75%, тоді як 

оцінки на рівні середньої надавали менше 25–40% опитаних і лише 2–7% 

оцінювали власне матеріальне становище як вище за середнє. Такий рівень 

диференціації змушує дослідників визначати нерівність у доходах населення як 

характерну ознаку сучасного українського суспільства, наслідками якої стає 

                                                             
77 Волошина С.В., Скубіліна А.В., Чеботаренко А.М. Нерівність доходів населення України як 

перешкода розвитку людського капіталу. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/153.pdf 
78 Модуль глобального барометра «Демократія, державне управління та розвиток» COVID-19 / Центр 
«Соціальний моніторинг». 03.11.2021. URL: https://smc.org.ua/modul-globalnogo-barometra-

demokratiya-derzhavne-upravlinnya-ta-rozvytok-covid-19-3138/ 
79 Там само.  

https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/153.pdf
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загострення ряду соціальних проблем (бідності, нерівності, зменшення 

реальних доходів населення, зниження його купівельної спроможності тощо)80. 

Таблиця 2.3.2 

Відповіді на запитання: «Якщо матеріальне становище 

середньостатистичної сім’ї України прийняти за деякий середній 

показник, то як Ви порівняно з ним оцінюєте матеріальне становище 

Вашої сім’ї?» у 2010–2020 рр., %  
 Роки, опитування у грудні 

Варіанти самооцінок матеріального 

становища 
2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Нижчі за середній (сума відповідей «Дуже 

низьке», «Низьке» та «Нижче за середнє») 
58 56 74,2 72,5 67,8 58,5 

Середнє 34 38 23,9 23,3 29,0 37,4 

Вище за середнє (сума відповідей «Вище за 

середнє», «Високе» та «Дуже високе») 
7 5 1,9 4,2 3,2 4,1 

Джерело: результати за відповідні роки моніторингових опитувань населення України, що 

проводяться ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Вибіркова 

сукупність кожного опитування становить не менше 2000 респондентів, є репрезентативною за 

основними соціально-демографічними показниками стосовно дорослого населення України. 
Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 

становлять 1,31–2,18%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання 

респондента «віч-на-віч», а 2020 р. – телефонні інтерв’ю.  
 

Той прошарок населення, який визначає власне матеріальне становище як 

нижче за середнє, позбавлений достатньої спроможності отримувати якісну 

освіту й медичне обслуговування, комфортне житло, безпечне середовище 

життєдіяльності тощо. Неможливість отримати бажані блага ще більше 

підвищує цінність останніх, що посилює ментальний конфлікт між бажаним і 

недосяжним, унаслідок чого виникає відчуття соціальної несправедливості. Це 

відчуття небезпечне як для самої людини через шкідливий вплив на психічне 

здоров’я, так і для суспільства загалом, адже підсилює соціальну напругу та 

провокує девіантні засоби досягнення бажаних цінностей. Отже, у ціннісному 

розумінні поняття «справедливість» стосовно розподілу доходів для більшості 

українців викликає сильне відчуття несправедливості, якщо загрожує 

суспільному спокою. 

                                                             
80 Булавинець В., Заклекта О., Нерівність доходів населення в Україні: чинники та сучасний стан. 

Ефективна економіка. № 11. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5870 
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За результатами наведеного аналізу можна судити, що на ціннісний зміст 

поняття «справедливість» впливають національні особливості українців, що 

змінюються залежно від явища. Так, стосовно корупції ціннісний зміст 

справедливості формується внаслідок того, що українська корупція – з одного 

боку, явище в суспільній свідомості інституційне, його середовищем є 

передовсім інститути влади, підприємництва та надання державних послуг 

населенню, а з іншого – хабарництво на особистому рівні так само поширене і 

сприймається як майже природна поведінкова практика. Статеві, вікові й 

територіально-поселенські відмінності сприйняття хабарництва на особистому 

рівні не настільки значущі, щоб упевнено виокремити середовище, здатне 

чинити активний опір та очолити діяльність з мінімізації зазначеного явища. До 

того ж суспільній свідомості притаманні подвійні стандарти, коли одночасно, з 

одного боку, більшість населення засуджує корумпованість посадовців-

хабарників, а з іншого – сама бере участь у хабарництві, вважаючи ризик 

притягнення за це до відповідальності надто незначним або відсутнім. 

Ціннісний зміст поняття «справедливість» стосовно сплати податків в 

українському суспільстві істотно відрізняється від звичного для інших країн 

Європи порівняно більшою поблажливістю українців до порушників 

податкових зобов’язань. Стосовно розподілу доходів у більшості українців 

виникає сильне відчуття несправедливості, яке становить загрозу суспільному 

спокою. 

З наведеного вище можна зробити такі висновки: 

1. Динаміка ціннісних орієнтацій населення України в економічній сфері 

за останній період близько чверті століття показує, що загалом серед українців 

сформувалися тенденції зміни цінностей, зокрема щодо оплати праці (на 

користь прихильності винагороді згідно з особистими зусиллями замість 

звичної раніше «зрівнялівки»), щодо співвідношення часток приватної і 

державної власності в економіці (на користь більшої віри в ефективність 

приватного бізнесу), щодо конкуренції (на користь визнання її ефективності) та 
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щодо деякого зменшення прихильності цінності патерналізму (хоча попри 

поступове зменшення питомої ваги патерналістських настроїв, їхні носії все ще 

значною мірою переважають над прибічниками власної відповідальності за 

своє життя, чого не спостерігається в країнах ЄС). Водночас зазначені тенденції 

все ще розвиваються досить повільно, часом – суперечливо, значною мірою 

відповідають періодам зростання та криз в економіці. Стимулювання 

подальшого розвитку спостережених тенденцій щодо змін цінностей українців 

в економічній сфері у ринковому напрямі на користь соціально-економічного 

зростання країни і підтримка при цьому суспільного спокою потребує 

адекватної державної політики мінімізації вад переходу до ринкової економіки 

передовсім засобами соціальної підтримки найбільш нужденних верств 

населення. 

2. У сучасній Україні тимчасово спостерігається явище поєднання 

залишків пострадянської та паростків західної культур трудової поведінки, і це 

детермінує як спільне, так і відмінне від ЄС у сприйнятті населенням 

важливості різних аспектів праці (наприклад, якщо найважливішим для 

українців є висока оплата за роботу, чого не спостерігається в «старій Європі», 

то другою за значенням цінністю є зручні години роботи, що споріднює 

Україну з іншими європейськими країнами). Експертні оцінки образно 

визначають ці відмінності так, що українці хочуть заробляти як сучасні 

капіталісти, а відпочивати як соціалісти радянських часів. Також у ряді аспектів 

трудової етики сучасне українське суспільство досить близьке до європейських 

лідерів за мало не єдиним винятком – занадто слабким сприйняттям роботи як 

суспільного обов’язку, тоді як у країнах ЄС з високим соціально-економічним 

розвитком добре засвоїли основи протестантської трудової етики, що 

утверджують сумлінну працю на благо себе і суспільства як одну із найбільших 

людських чеснот. Загалом економічні орієнтації українців поєднують 

націленість на добрий заробіток та свободу трудової діяльності. Розуміючи це 

ідейне підґрунтя, доцільно будувати соціально-економічну політику держави 



Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

69 

щодо інтеграції України в ЄС з урахуванням особливостей більшості населення 

стосовно сприйняття важливості праці серед інших складових життя, до 

найбільш характерних з яких можна віднести такі, як: цінності праці й трудова 

поведінка на ринку праці визначаються українцями як бажаний ідеальний або 

комфортний «мікс», коли важливо мати зручний графік роботи, довготривалу 

відпустку та водночас заробляти пристойні гроші; ініціативність та бажання 

мати відповідальну роботу не є пріоритетами, що опосередковано свідчить про 

патерналістські настрої у трудовій поведінці й культурі; робота не визначається 

як першочергова складова життя, її виконання не вважається суспільно-

значимим обов’язком; українці залишають за собою свободу вибору при 

працевлаштуванні, стверджуючи своє право відмовитись від роботи, навіть 

якщо вони є безробітними; водночас українці не схильні до дармоїдства: 

вважається принизливим отримувати гроші, не зароблені власною працею; у 

суспільстві переважає думка, що безробіття породжує лінощі; українці схильні 

«романтизувати» працю: більшість вважає, що робота необхідна не стільки для 

простого відтворення умов своєї життєдіяльності, скільки для розвитку 

талантів, отримання можливостей щодо трудових і кар’єрних досягнень.  

3. Ціннісний зміст поняття справедливості в Україні має визначені 

національні особливості залежно від явища, якого стосується. У випадку 

корупції суспільна свідомість рішуче засуджує її інституційні прояви, але 

хабарництво на особистому рівні сприймає як майже природну поведінку і не 

генерує соціальне середовище, здатне активно діяти задля мінімізації явища. 

Стосовно сплати податків відчуття справедливості припускає значно більшу, 

ніж в інших країнах Європи, поблажливість до порушників. Стосовно 

розподілу доходів українці мають сильне відчуття несправедливості, що 

становить одну з передумов виникнення загрози суспільному спокою. Окрім 

цього ментального чинника, варто також враховувати економічні ризики – 

надмірна диференціація доходів не дозволяє істотній частині населення 

достатньою мірою реалізовувати свій попит на товари і послуги. Це теж 
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посилює відчуття несправедливості й водночас заважає економічному 

зростанню. Відтак потрібні заходи щодо зростання офіційних доходів, 

легалізації неофіційних доходів та розширення можливостей населення 

заощаджувати й інвестувати (в реальний сектор економіки, пенсійні фонди 

тощо). Не втрачає також актуальності потреба вдосконалення цільового 

соціального захисту особливо вразливих категорій населення, до якої нині 

додався новий виклик – необхідність соціальної допомоги значній частині 

українців, які понесли матеріальні втрати внаслідок війни. 
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Розділ 3. Громадська думка як чинник формування 

цінностей в економічній сфері 

 

3.1. Громадська думка: сутність явища 
 

Особисте сприйняття людьми як соціальними акторами існуючої 

економічної ситуації та оцінювання перебігу процесів економічного розвитку 

переважно детерміновані панівною в суспільстві громадською думкою, тому 

розуміння її сутності, механізмів і моделей формування – значною мірою 

визначників економічної поведінки населення – є важливою частиною 

дослідження ціннісної складової економічних орієнтацій та поведінки. 

Громадська думка – складне явище, науковці зокрема виділяють такі її 

компоненти: «практичний досвід повсякденного життя суб’єктів думок, рівень і 

зміст їх соціальних знань, особливості менталітету, цінності ідеологій їх 

референтних груп, інтерналізовані ними в процесі соціалізації, властиві їм 

стандарти і зразки поведінки»; узагальнюють «бачення громадської думки» як 

«функцію повсякденної ідеології суб’єктів цієї думки», а саму громадську 

думку визначають як «оціночне судження соціального суб’єкта про зміст і 

способи вирішення проблеми, яка зачіпає інтереси певного суб’єкта»81.  

Притому слід розрізняти поняття «громадська думка» та «масова думка», 

хоча не лише в побуті, а й у науковому обігу вони часто вживаються як 

синоніми, але фактично проблематика суб’єкта громадської думки виходить за 

рамки мас, спільнот чи окремих груп. Детальніше розрізнення суб’єкта 

громадської думки дають Ю. Хабермас та Н. Луман. Так, Ю. Хабермас в ролі 

суб’єкта громадської думки вбачає публіку (не народ, масу), яку становлять 

освічені представники населення, які мають власність. Водночас Н. Луман 

                                                             
81 Оссовский В. Общественное мнение о социополитическом устройстве Украины. Социология: 

теория, методы, маркетинг. 2000. № 4. С. 106–124. 
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заперечує наявність будь-якого суб’єкта громадської думки, натомість вказує 

на наявність ряду тем, які можуть перебувати в центрі уваги процесу 

комунікації, опосередковані увагою, що підкреслює їхню значимість82. Тобто 

якщо у Ю. Хабермаса громадська думка наявна лише в однієї групи, то за Н. 

Луманом громадська думка охоплює усіх.  

Загалом щодо визначення суб’єкта громадської думки в 

суспільствознавстві існує теза про колективний суб’єкт, однак його деталізація 

є дискусійною. Зокрема, ще Протагор і його послідовники вважали, що 

громадська думка є інструментом участі народу в державних справах, 

управлінні («демократична точка зору»). Платон із його послідовниками – 

навпаки – вважали, що громадська думка є вираженням правлячої еліти, силою 

впливу на населення, що сприяє політичній легалізації еліти («елітаристська 

точка зору»). Із середини ХІХ ст. як суб’єкт громадської думки розглядають 

маси – позаструктурні елементи, поєднані спільними інтересами, потребами чи 

цілями, на основі яких здійснюють конкретний вид діяльності.  

Р. Дарендорф пропонує виокремлювати пасивну та активну 

громадськість, а Д. Дивайн звертає увагу на «широку» та «уважну» 

громадськість83. Остання, на його думку – частина суспільства із вищим рівнем 

інтересу в політиці, сама вона є драйвером формування загальної громадської 

думки. Тобто згадані автори вважають, що існує частина суспільства, яка 

формує думки в рамках невеликої, елітної частки, а потім ця думка 

поширюється на всю громадськість, перетворюючись у громадську думку. 

Також цікавим є плюралістичний підхід, згідно з яким не існує одного суб’єкта 

громадської думки, а визнається можливим існування множини суб’єктів 

(класів, груп інтересів, угрупувань, соціально-професійних, соціально-

територіальних чи інших спільнот), які можуть формувати громадську думку, 

                                                             
82 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / пер. с нем.; общ. ред. и 

предисл. Мансурова Н.С. Москва: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. 352 с. 
83 Зарубежная политическая наука: история и современность. Вып. II. Москва, 1990. С. 230. 
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коли в їхній основі перебуватимуть інтереси, що стосуватимуться важливих 

сторін суспільства і резонуватимуть із загалом. 

При з’ясуванні суб’єкта громадської думки необхідно розрізняти поняття 

«суб’єкт» і «виразник» громадської думки. Виразниками громадської думки 

можуть бути як окремі індивіди (політичні діячі, журналісти, письменники), так 

і групи людей. Носієм, суб’єктом громадської думки може бути органічно 

цілісна група людей, що дає змогу розглядати досліджуване як цілісне, 

відносно самостійне утворення. Тобто ідентифікуючи суб’єкти громадської 

думки, необхідно насамперед звертати увагу на особливості зв’язку між 

індивідами. 

Серед концепцій тлумачення понять «громадська думка» та «масова 

думка» і підходів до розгляду суб’єктів громадської думки варто виділити 

узагальнення О. Тихонової84, згідно з яким основними є такі підходи. 

1. Статистичний підхід. Його представники акцентують увагу на 

вимірюванні громадської думки, а не на сутності явища. Громадська думка в 

цій інтерпретації розглядається як сума індивідуальних відповідей, отриманих в 

результаті масових опитувань (саме цей підхід критикує П. Бурдьє, 

звинувачуючи дослідників у формуванні громадської думки, ігноруванні 

об’єкта дослідження).  

2. Гносеологічний підхід. За ним громадська думка – це спосіб 

відображення дійсності в колективній/масовій свідомості. Тут звертається увага 

на вивчення закономірностей формування і функціонування оціночного 

ставлення великих соціальних груп до актуальних проблем, які мають 

загальний інтерес.  

3. Інституційний підхід. За ним громадська думка можлива лише в умовах 

демократії, які забезпечують умови включення громадської думки в державне 

управління (доступ до ЗМІ, плюралізм думок). Громадська думка за 

                                                             
84 Тихонова Е.В., Бунов Е.Г. Социология общественного мнения. Москва: ИНФРА-М, 2018. 274 с. 
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інституційним підходом – специфічний соціальний інститут зі своєю 

структурою та функціями.  

4. Функціональний підхід. За ним звертається увага на те, які функції 

виконує громадська думка. Основними функціями вважають функцію 

управління (підхід Бернейса, за яким елітні групи впливають на натовп чи масу) 

та інтегративну функцію, що передбачає об’єднання соціальних груп і спільнот 

через комунікацію. Відтак ті, хто акцентують на функції управління, звертають 

увагу лише на сферу політики, тоді як розглядаючи інтегративну функцію як 

основну, слід дивитись ширше – на всі сфери життя, в яких функціонує 

громадська думка. Іншу назву цим же функціям дає Е. Ноель-Нойман, яка 

зводить ряд визначень громадської думки до двох концепцій: громадська думка 

як раціональність і як соціальний контроль85. Звісно, функцій громадської 

думки значно більше: регулятивна функція (виробляє і прищеплює членам 

суспільства певні норми суспільних відносин); виховна функція (виховання 

почуття високої відповідальності за свої справи і вчинки перед суспільством); 

оціночна функція (ціннісне ставлення до тих чи інших фактів, подій, процесів); 

контрольна функція (контроль соціальних інститутів); консультативна функція, 

яка полягає в тому, що в разі необхідності громадська думка може «надати» 

консультацію, пропозицію щодо вирішення тієї чи іншої проблеми; директивна 

функція і пізнавальна функція86. 

5. Соціально-психологічний підхід. За ним громадська думка є емоційним 

ставленням особистості чи соціальних груп до актуальних проблем, 

невід’ємним від людини, яка чутлива до цих проблем і реагує на них. 

Також узагальнюють визначення громадської думки й інші дослідники, 

так, за Б. Грушиним, М. Горшковим та Ф. Голдберг – це стан масової 

свідомості, в якій виражається оціночне ставлення (приховане або явне) 

різноманітних сукупностей людей до явищ, подій і фактів соціальної дійсності, 

                                                             
85 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / пер. с нем.; общ. ред. и 

предисл. Мансурова Н.С. Москва: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. С. 314. 
86 Горшков М.К. Общественное мнение. Москва, 1988. 253 с. 
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що зачіпає їхні потреби та інтереси. Згідно з позицією цих авторів, на відміну 

від повсякденного розуміння, – громадська думка це не «думка суспільства» 

щодо значимих питань і не думка лідерів думок чи механічна сума багатьох 

думок, зафіксованих в ході масових опитувань, а складний конструкт, який 

виникає за наявності усвідомлених суб’єктів, які мають доступ до важливої для 

них інформації стосовно об’єкта думки, цікавляться цією інформацією та здатні 

артикулювати свою позицію87. 

 

3.2. Закономірності процесу формування громадської думки 
 

Формування громадської думки та масової думки – це багатоаспектний і 

багатошаровий процес, що на макрорівні залежить від суспільства, в якому 

відбувається (його принципів, культурних цінностей та ступеня 

демократизації), та від колективного досвіду (досвіду малих соціальних груп, 

інформації з наукових джерел, засобів масової інформації, навіть чуток), а на 

мікрорівні – від світогляду людини, її освіти, особистого досвіду та інших 

чинників. Так, якщо слідом за Б. Грушиним88 розглядати громадську думку як 

відображення дійсності, то коли розглядаємо думки різних груп, слід говорити 

про «різні рівні відображення дійсності в рамках єдиної громадської думки – 

люди мислять і сприймають оточуючий їх світ із різною мірою глибини»89. Тут 

ідеться про те, що частина думок може перебувати на рівні повсякденної 

свідомості, частина – на рівні наукового знання, але почасти ці рівні 

змішуються у різних пропорціях, що залежить від рівня освіти, критичного 

мислення, досвіду безпосередніх носіїв думки. Відтак, залежно від характеру 

відображення дійсності, думка (громадська чи масова) може бути як істиною, 

так і хибною, такою, що адекватно відображає дійсність, але й такою, що 

                                                             
87 Грушин Б.А. Горшков М.К. Голдберг Ф.Н. Общественное мнение. Центр гуманитарных технологий 

/ ответ. ред.: А.В. Агеев. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7106 (дата звернення – 16.11.2021). 
88 Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного 
мнения.. Москва: Изд-во полит. лит-ры, 1967. 400 с. 
89 Формирование общественного мнения населения крупного города / под ред. О.И. Иванова. Санкт-

Петербург, 1996. С. 33–34. 
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відображає дійсність ілюзорно. Отже, громадська думка формується через 

дифузію ряду суджень, думок, чуток, переконань та ідеологій (найчастіше – 

завдяки засобам масової інформації). 

Найбільш значущими факторами вироблення громадської думки 

вважаються сім таких, як: 1) конкретна соціально-політична та соціально-

економічна ситуація; 2) сукупність діючих норм і цінностей; 3) система 

цілеспрямованих впливів на громадську думку; 4) об’єктивний статус 

спільноти, носія громадської думки; 5) соціальний досвід спільноти; 6) основні 

потреби та інтереси спільноти; 7) власна активність спільноти при виробленні 

думки90. Особливої уваги у цій «сімці» з погляду розуміння чинників 

формування громадської думки являють собою три сутності: інтерес, цінності 

та система впливів. 

Інтерес. У його структурі виділяються чотири складові: «1) соціальне 

положення суб’єкта або сукупність його практичних зв’язків з суспільством; 2) 

ступінь усвідомлення положення, що може широко варіюватися від 

нерозуміння через неясне відчуття до ясної свідомості; 3) ідеальні спонукальні 

сили або мотиви діяльності, спрямовані на цілком певні об’єкти інтересу; 4) 

сама дія суб’єкта в об’єктивному світі»91. Інтерес складається також із потреби, 

необхідність задоволення якої усвідомлена суб’єктом, соціальної ситуації, що 

включає ті умови життя, в яких може бути реалізована ця потреба та плану дій 

щодо реалізації цієї потреби92.  

Спільність інтересів щодо певної проблеми, ситуації, події нині прийнято 

вважати найголовнішим критерієм ідентифікації суб’єктів громадської думки. 

Носіями інтересу, його суб’єктами можуть виступати індивіди, різні соціальні 

та етнічні групи, прошарки, когорти, класи, суспільства, держави і навіть світ 

загалом. Відтак, за ступенем спільності вирізняють індивідуальні, групові, 

                                                             
90 Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. Ленинград: Издательство 

Ленинградского университета, 1964. 
91 Там само.  
92 Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / за ред. О. Злобіної. Київ: 

Інститут соціології НАН України, 2013. 320 с. 
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національні, суспільні інтереси, хоча власне громадська думка існує лише на 

надіндивідуальному рівні.  

Інтерес є потужним регулятором соціальної поведінки соціальних 

суб’єктів усіх рівнів; інтереси як механізми регуляції поведінки розгортаються 

на різних рівнях прояву суспільного життя, у різних сферах суспільного 

організму – у політиці, економіці, соціальній сфері, культурі, духовній сфері93. 

Інтерес виступає як раціонально-ціннісна позиція соціального суб’єкта щодо 

забезпечення умов і способів своєї життєдіяльності та поведінки в суспільстві. 

Структурно у соціологічному прочитанні інтерес фігурує як: 1) початок 

«переходу» від потреби до її зняття, тобто як синтез мети і засобів її досягнення 

(прагматико-утилітаристське, ціннісно-мотиваційне тлумачення); 2) межа «зони 

повсякденності» суб’єкта на відміну від віддалених, потенційних зон 

активності, як умовний засіб розподілу на «Ми» і «Вони» (екзистенціальне 

тлумачення); 3) межі конкретної соціальної спільноти в доступі і контролі 

соціальних благ, ресурсів, капіталу щодо інших соціальних спільнот (класове, 

статусно-інституційне тлумачення); 4) усвідомлення різниці між прибутком і 

витратами (інтерес як вигода в соціально-прагматичному тлумаченні); 5) 

проміжний момент, синтез очевидного й неймовірного, звичного і невідомого 

(пізнавально-інноваційне тлумачення)94. 

Саме інтерес відображає раціонально-ціннісну позицію соціального 

суб’єкта щодо забезпечення умов і способів своєї життєдіяльності та поведінки 

в суспільстві, визначає вектор спрямованості на пошук чи створення соціальних 

можливостей або засобів реалізації інтересу. Інтерес проявляється у процесі 

певного кола соціальних відносин, одним із результатів цих відносин є 

усвідомлення суб’єктом свого реального становища в системі цих відносин та 

місця інших учасників соціальних процесів. Інтерес є поштовхом до 

формування груп, в тому числі й груп із високим рівнем суб’єктності, для яких 
                                                             
93 Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. Ленинград: Издательство 
Ленинградского университета, 1964. 
94 Александров Д. В. Понятие «интерес» в современной западной социологии. Социологические 

исследования. 2014. № 8. С. 57–66. 
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характерний високий рівень суб’єктивної єдності з нею, довіра між учасниками, 

високий рівень ідентичності учасників та розвинена колективна пам’ять. 

Сформований груповий інтерес у кожний момент часу становить концепт 

повсякденної свідомості, яка є продуктом взаємовпливу процесів, які 

відбуваються в групі, а також результатів дії на групу зовнішніх чинників.  

У наш час, завдяки розвитку телекомунікацій досить легко встановлюється 

комунікативний зв’язок між індивідами, які об’єднуються у групи за інтересами, 

та які готові відстоювати свої права, організовуватися для колективних дій. Разом 

із тим групи тиску подекуди використовують можливості мережевого суспільства 

для відстоювання своїх приватних інтересів. 

Цінності. У науковому обігу існує гіпотеза про взаємозв’язок між 

громадською думкою та основними цінностями людей95. Є два підходи до 

розуміння того, хто є носіями цінностей: соціальні спільноти (Е. Дюркгейм, М. 

Вебер) або індивіди (Олпорт, Рокіч, Ш. Шварц). Існує підхід Д. Норта, згідно з 

яким культура та її ціннісне ядро щільно пов’язані з модернізацією та 

економічним розвитком. Цей зв’язок відбувається через інститути, які можуть 

бути представлені як система норм і правил різного рівня і ступеня 

формалізації, що впорядковують поведінку індивідів і структурують взаємодії. 

У такому разі цінності є неформальними, надконституційними, найбільш 

загальними правилами, які опосередковано надають форму іншим інститутам. 

За Т. Парсонсом, цінності є однією із чотирьох незалежних змінних, які 

дозволяють аналізувати структуру соціальних систем, поряд із нормами, 

колективами і ролями, і кожна змінна виконує відповідну функцію: адаптації, 

інтеграції, збереження та відтворення зразка та ціледосягнення96. Про вплив 

цінностей на економічні орієнтації йдеться в роботі «Culture Matters»: культурні 

фактори, по-різному відтворені в різних культурах, зумовлюють в одних 

                                                             
95 Feldman S. Values, ideology, and structure of political attitudes / Oxford Handbook of Political 
Psychology. Oxford Univ. Press. New York, 2003. Р. 477–508. 
96 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. THESIS. 1993. Вып. 2 (англ. The 

Concept of Society: The Components and Their Interrrelations, 1966). 
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країнах процвітання і стабільність, а в інших – бідність та нестабільність97.  

Р. Інглхарт і К. Вельцель доводять, як цінності співвідносяться із рівнем ВВП 

та прихильністю до демократії відповідно до різних «культурних зон» – 

протестантської, конфуціанської, православної, католицької та ісламської98. 

Важливо, що цінностям властива темпоральність – одна і та ж культурна 

ознака може мати принципово відмінні наслідки для економічного прогресу в 

різних суспільствах і навіть у тому ж суспільстві, проте у різні часи. Не менш 

важливо, що в межах одного суспільства цінностей різних груп людей щодо 

вірувань і настанов можуть бути відмінними, тому що одні цінності економічної 

культури сприяють продуктивності, а інші цю продуктивність гальмують. 

Серед найважливіших цінностей, які впливають на економічний розвиток, 

виділяють такі як: релігія (Вебер визначив протестантизм як рушійну силу 

капіталізму); віра в особистість (де немає особистостей, а є тільки «народи» і 

«маси», розвиток не виникає. Натомість є покора або повстання); моральний 

імператив (у сприятливих для розвитку культурах існують загальноприйняті 

закони і норми, які не є надмірно вимогливими, а тому їх можна виконувати. 

Моральний закон і соціальна реальність фактично збігаються); концепція 

багатства (у суспільствах, що опираються розвитку, багатство передусім 

складається із того, що існує; у суспільствах, сприятливих для розвитку, багатство 

передусім складається із того, що іще не існує. У відсталому світі головне 

багатство міститься у землі й усьому, що з неї походить. У розвиненому світі 

головне багатство міститься у процесах інновацій); конкуренція (як форма 

співпраці, за якої обидва конкуренти отримують користь від того, що їх змушують 

робити якнайкраще. Конкуренція виховує демократію, капіталізм і розбіжності у 

поглядах); справедливість (сприятливе суспільство визначає розподілену 

справедливість як те, що стосується інтересів і майбутніх поколінь також. Часто в 

таких суспільствах схильність до споживання є меншою, а схильність до 

                                                             
97 Culture Matters: How Values Shape Human Progress / Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, 

eds. New York: Basic, 2000. 348 p. 
98 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность 

человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. 464 с. (Библиотека Фонда «Либеральная 

миссия»). 
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заощадження – більшою); цінності праці, інновацій, освіти, раціональності, 

верховенства права; досяжне майбутнє (часовим фокусом для провідних 

суспільств є досяжне майбутнє – часові рамки, які можна контролювати чи 

планувати. Для традиційних культур типовим є возвеличення минулого); 

світогляд, у якому світ розглядається як налаштування до дій, людина в житті 

розглядається як протагоніст, який знаходить порятунок у світі, як оптиміст – 

рішуча людина, яка робить все, що потрібно, аби здобути кращу долю, і 

переконана: матиме значення все, що би вона не робила99. 

Система впливів. У сучасних суспільствах громадська думка формується 

здебільшого засобами масової комунікації, притому традиційні медіа (зокрема, 

ТВ) незначно поступаються цифровим, у першу чергу – соціальним мережам. 

Наприклад, 2021 р. на Півдні та Сході України населення фактично рівною 

мірою використовувало ТВ та Facebook для отримання суспільно-політичної 

інформації (табл. 3.2.1).  

Таблиця 3.2.1 

Розподіл відповідей на запитання «З яких джерел інформації Ви отримуєте 

суспільно-політичну інформацію про події в країні?», % 

Джерело 

інформації 

Україна Регіон опитування 

Західний Центральний Східний Донбас Південний 

Телевізійні 

канали 

63,1 69,6 69,5 54,1 43,3 59,1 

Соціальні мережі 

(Фейсбук) та 

мультимедійні 

платформи 

(Ютуб) 

50,9 50,4 46,9 57,6 45,5 57,4 

Сайти новин  35,0 38,9 36,1 37,8 19,4 30,2 

Політичні 

Телеграм-канали   

6,9 7,8 5,0 9,5 3,5 8,8 

Інше, не 

цікавлюсь  

5,6 4,5 3,2 6,7 12,9 8,2 

Джерело: результати опитування «Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення 

України», проведеного в серпні 2021 р. ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Вибіркова сукупність становила 3011 респондентів. 

                                                             
99 Grondona Mariano. A Cultural Typology of Economic Development. Цит. у: Culture Matters: How 

Values Shape Human Progress / Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, eds. New York: Basic, 

2000. 348 p. 
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Стосовно окремо ТВ, то більшість опитаних віддавали перевагу 

українським телеканалам (95,9%), тоді як російським лише 6%. Разом із тим 

жителі Донбасу та Півдня дивилися російські канали значно частіше за 

населення інших регіонів (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 

Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви отримуєте інформацію  

про суспільно-політичні події в Україні та світі з ефіру телевізійних 

каналів, то яким каналам надаєте перевагу?», % 

Яким каналам 

надається перевага 
Україна Регіон опитування 

Західний Центральний Східний Донбас Південний 

Українським 

телевізійним каналам 
95,9 98,4 98,5 93,3 80,7 93,5 

Російським 

телевізійним каналам 
6,0 1,9 2,6 7,1 22,7 15,7 

Телевізійним каналам 

інших країн 
5,1 4,5 8,0 0,9 4,5 2,9 

Джерело: результати опитування «Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення 

України», проведеного в серпні 2021 р. ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Вибіркова сукупність становила 3011 респондентів. 
 

Якщо українські ТВ-канали аналізувати стосовно змісту інформації, то 

переважно вона мала розважальний характер, особливо якщо йдеться про 

рейтингові канали100. Частка споживання каналів проросійської орієнтації не 

свідчила про їх популярність серед українців. Що ж до російських телеканалів, 

то тут пропаганда зашита в усіх видах контенту – від новин, КВН (політичні 

жарти) до серіалів та фільмів (як приклад, можна навести активне використання 

Криму як фізичної або когнітивної локації). Щодо соціальних мереж – тут 

ситуація ускладнюється тим, що каналом комунікації може виступити будь-хто, 

у т.ч. ціла армія ботів, які транслюють пропагандистський наратив, або блогери 

YouTube, які поряд із правдивою інформацією подають маніпулятивні факти. 

Якщо ТВ-простір аналізується Національною радою України з питань 

телебачення, виявляючи порушення законодавства, то онлайн-середовище 

фактично існує поза правовим полем України. 

                                                             
100 Топ канали. URL: http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/  

http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/
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За даними дослідження «По той бік екрана: аналіз медіаспоживання та 

дезінформації в українському інформаційному середовищі», різні соціальні 

мережі та сервіси обміну повідомленнями формують різні типи поширення 

інформації, що власне є дезінформацією. У Facebook спрацьовує «стадний 

інстинкт»: користувач, долучившись до спільноти, починає довіряти їй та 

інформації, яку з неї отримує. У YouTube алгоритми формують «інформаційну 

бульбашку», що створює передумови для отримання однобокої інформації. У 

групах та тематичних вайбер-каналах стрімко поширюються навіть геть 

неправдоподібні фейки, оскільки там часто відсутня культура посилання на 

джерела та перевірки інформації. Фейки не завжди поширюються в соціальних 

мережах навмисно, аби когось обманути чи змусити до чогось. Почасти люди 

та онлайн-ресурси поширюють неправду аби привернути увагу до себе, 

охопити більшу аудиторію тощо. Іноді автори справді вірять у те, що пишуть. 

Загалом у соціальних мережах спостерігається зростання кількості маніпуляцій 

з явною метою сформувати в аудиторії спотворену картину світу. Теорії змови, 

кулуарні розповіді та плітки також привчають людей до неперевіреної 

інформації й підривають довіру до якісних ЗМІ101.  

Аналіз впливу ЗМІ базується на двох ключових змінних: кількість 

згадувань тих чи інших подій та знання про ці події серед населення (підхід М. 

Маккомса і Д. Шоу). У цьому контексті дослідження «Про що говорять медіа vs 

Що пам’ятає аудиторія» констатує, що населення не так гостро реагує на 

повідомлення новин: основна частина подій, що висвітлюють засоби масової 

інформації, є «закритою» для суспільної свідомості та взагалі не представляє 

ніякого інтересу. Так, у грудні 2021 р. українцям з екранів найбільше 

розповідали про можливе вторгнення РФ і омікрон, а найбільше запам’яталося 

про військовий облік для жінок і виплату за вакцинацію102 (рис. 3.2.1). 

                                                             
101 По той бік екрана: аналіз медіаспоживання та дезінформації в українському інформаційному 

середовищі. URL: https://detector.media/doc/images/news/archive/2021/188114/On_the_other_side_DM_ 

final_UKR_WEB.pdf  
102 Військовий облік жінок, «ковідна тисяча» та можливість вторгнення РФ – головні події для 

українців у грудні. URL: https://ms.detector.media/trendi/post/28781/2022-01-06-viyskovyy-oblik-zhinok-

kovidna-tysyacha-ta-mozhlyvist-vtorgnennya-rf-golovni-podii-dlya-ukraintsiv-u-grudni/ 

https://detector.media/doc/images/news/archive/2021/188114/On_the_other_side_DM_%0bfinal_UKR_WEB.pdf
https://detector.media/doc/images/news/archive/2021/188114/On_the_other_side_DM_%0bfinal_UKR_WEB.pdf
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Рис. 3.2.1. Зіставлення трансльованої інформації з новинами,  

які запам’ятались 
Джерело: Військовий облік жінок, «ковідна тисяча» та можливість вторгнення РФ – головні події для 

українців у грудні. URL: https://ms.detector.media/trendi/post/28781/2022-01-06-viyskovyy-oblik-zhinok-
kovidna-tysyacha-ta-mozhlyvist-vtorgnennya-rf-golovni-podii-dlya-ukraintsiv-u-grudni/ 

 

За даними моніторингу «Детектор медіа»103, порівняно з політичними 

новинами повідомлень економічного характеру у ЗМІ значно менше (рис 3.2.2). 

Видно, що за весь період моніторингу з 2019 р. частка новин щодо економіки 

нижча за частку новин з інших тем, крім того, є значна варіація між каналами 

повідомлення новин (так, на ICTV частка новин з категорії «Економіка 

України» є найвищою – 5,4%, адже ядро аудиторії каналу – чоловіки, які краще 

реагують на так звані «hard news», до яких відносять новини про економіку, на 

противагу – канал «1+1» із часткою новин економічного характеру 1,2% через 

жіноче ядро аудиторії, яка цікавиться «soft news»). 

 

                                                             
103. NewsBoard. Детектор медіа. URL: https://detector.media/page/newsboard/?fbclid= 

IwAR1bERZaO6BqMYjQVxf3efdz9vYKAA2Fhi4lR2apY3QgKoeqG6yRLFPIOtQ  
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Рис. 3.2.2. Тематика новин на національних каналах України, лютий 

2019 – грудень 2021 рр. 
Джерело: NewsBoard. Детектор медіа. URL: https://detector.media/page/newsboard/?fbclid= 

IwAR1bERZaO6BqMYjQVxf3efdz9vYKAA2Fhi4lR2apY3QgKoeqG6yRLFPIOtQ 

 

Серед інформаційних приводів економічних новинах загалом 

найпопулярнішими були ринок енергетики (електрика, газ, паливо, діяльність 

операторів ринку), газу та ціни на харчі (рис 3.2.3).  

 

Рис. 3.2.3. Найпопулярніші інформаційні приводи економічного характеру, 

лютий 2019 – грудень 2021 рр. 
Джерело: NewsBoard. Детектор медіа. URL: https://detector.media/page/newsboard/?fbclid= 

IwAR1bERZaO6BqMYjQVxf3efdz9vYKAA2Fhi4lR2apY3QgKoeqG6yRLFPIOtQ 
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А взагалі серед тем, які найбільше цікавили аудиторію у 2020 р., 

економіка (економіка/підприємництво/бізнес-новини) перебувала на п’ятому 

місці (на першому місці була охорона здоров’я), хоча за рік спостерігалося 

зростання інтересу до цієї теми (з 24 до 29%)104. Причому економічні теми були 

не тільки не надто цікавими для населення, воно у цих питання ще й мало 

обізнане: як показало опитування громадян України, обізнаність громадян 

щодо податків, бюджету та оплати державних послуг у грудні 2020 р. 

залишалася вкрай низькою, наприклад, на запитання про безоплатні державні 

послуги правильну відповідь дали лише 41,3% опитаних105. Відтак зрозуміло, 

чому більшість новин економічного характеру, що транслюються у 

найпопулярніших ЗМІ, не запам’ятовуються, – громадська думка формується 

на основі інтересів її суб’єктів. 

Особливість впливу ЗМІ на громадську думку щодо економіки, а отже – й 

на економічну поведінку така, що реальність може перебувати під впливом 

«пророцтв, які самозбуваються» (self-fulfilling prophecies), «самодостатнього 

песимізму» (self-justifying pessimism), унаслідок чого соціальні інститути не 

тільки відчувають вплив технологічних, політичних і фінансових потрясінь, а й 

також залежать від віри людей в стабільність цих інститутів. Зокрема, в 

економічній сфері споживча поведінка людей не є результатом раціональної 

калькуляції значень економічних індикаторів; скоріше, вона відштовхується від 

суб’єктивних оцінок поточного стану та очікуваних змін (Katona 1968; 

Ібрагімова 2014). Виникають розбіжності, наприклад, у 2016 р. реальний рівень 

корупції, як показували дослідження, знижувався, а сприйняття корупції – 

навпаки, зростало. Тобто важливо не те, що відбувається насправді, а те, у що 

люди вірять (так звана теорема Томаса). У цьому контексті доведено, що 

економічна реальність, її висвітлення в ЗМІ та громадська думка з цього 
                                                             
104 Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації після виборів 2019 р. 

та початку пандемії COVID-19 / Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». URL: 

https://dif.org.ua/article/yak-zminilisya-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-
pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19 
105 Обізнаність українців про податки й бюджет знову критично низька. Ціни держави. 28.01.21. URL 

: https://cost.ua/obiznanist-ukrayintsiv-pro-podatky-j-byudzhet-znovu-krytychno-nyzka/  

https://dif.org.ua/article/yak-zminilisya-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19
https://dif.org.ua/article/yak-zminilisya-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19
https://cost.ua/obiznanist-ukrayintsiv-pro-podatky-j-byudzhet-znovu-krytychno-nyzka/
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приводу – далеко не тотожні. Як показує А. Казун, «Так, новини можуть 

суттєво розходитися з реальними значеннями економічних індикаторів 

(дослідженя Goidel, Langley 1995; Fogarty 2005). При цьому громадська думка з 

економічних питань також не завжди точно збігається з реальною економічною 

ситуацією. Люди можуть сприймати те, що відбувається в країні по-різному, 

залежно від соціально-демографічних характеристик (наприклад, від рівня 

освіти) та економічного становища своєї соціальної групи»106. 

Одним із джерел суперечності між реальністю та її висвітленням у ЗМІ є 

ступінь негативності новин. Дослідники зазначають про порушення балансу 

між позитивними та негативними економічними новинами107, а закономірність 

впливу така, що позитивні новини з точки зору перегляду аудиторією 

сприймаються гірше. Так, негативні новини утримують увагу людей, 

змушуючи їх не перемикати канал, що збільшує рейтинг останнього. Це 

наслідки еволюції, що навчила людей відслідковувати можливі загрози та 

звертати на них увагу, перетворивши на більш актуальну для населення саме 

інформацію про негативні події. Якщо ситуація змінюється на краще, то такій 

інформації не обов’язково приділяти увагу, а от негативний зміни перебіг подій 

призводить до необхідності адаптуватися до нових умов та змінювати свою 

поведінку108. 

Стосовно ролі ЗМІ у формуванні громадської думки цікавою є також 

концепція М. Маккомбса про «нав’язливі» (obtrusive) та «ненав’язливі» 

економічні питання. Так, питання, щодо яких єдиним джерелом інформації для 

населення є ЗМІ, вважаються ненав’язливими, тоді як питання, щодо яких 

переважає особистий досвід, вважаються нав’язливими. ЗМІ можуть суттєво 

вплинути на громадську думку лише щодо ненав’язливих питань, а проблеми, з 

якими людина стикається у повсякденному житті, мало залежать від дискусій у 
                                                             
106 Казун А. Д. Как экономика в новостях влияет на новости в экономике? Обзор теорий о специфике 

и роли экономических дискуссий в СМИ. Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 3. С. 97–139. 
107 ТСН вражає. Новини Полтавщини. URL: https://np.pl.ua/2019/11/pislia-prezydents-kykh-vyboriv-tsn-
pochav-vzhyvaty-menshe-nehatyvnykh-sliv-analiz-zaholovkiv-siuzhetiv/ 
108 Shoemaker P. Hardwired for News: Using Biological and Cultural Evolution to Explain the Surveillance 

Function. Journal of Communication. 1996. Vol. 46 (3). P. 32–47. 

https://np.pl.ua/2019/11/pislia-prezydents-kykh-vyboriv-tsn-pochav-vzhyvaty-menshe-nehatyvnykh-sliv-analiz-zaholovkiv-siuzhetiv/
https://np.pl.ua/2019/11/pislia-prezydents-kykh-vyboriv-tsn-pochav-vzhyvaty-menshe-nehatyvnykh-sliv-analiz-zaholovkiv-siuzhetiv/
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ЗМІ109. Тобто співвіднесення особистого досвіду із повідомленнями у ЗМІ є 

важливим чинником впливу ЗМІ на формування громадської думки.  

Окремими аспектом впливу ЗМІ на формування громадської думки є 

вироблення економічних оцінок. Оціночна функція є однією з функцій 

громадської думки. Громадську думку можна розглядати як оціночне ставлення 

її суб’єктів (соціальних груп, утворень) стосовно соціально значущого об’єкта, 

в тому числі економічного характеру. Думка як оціночне судження має складну 

структуру та такі рівні: індивідуальна думка (на основі матеріальних інтересів, 

моральних цінностей, світоглядних ідеалів); групова думка (на основі спільних 

цілей, етичних принципів консолідації, ідеалів субкультури); суспільна думка 

(на основі інтересів, викликаних поділом праці, етичних цінностей способу 

життя, ідеологічних установок). Оцінка надає думці змістовну визначеність, а 

об’єкту думки – своєрідний знак якості, який має позитивний чи негативний 

смисл, – зазначає М. Горшков110. У процесі формування оціночного елемента 

об’єкт оцінки набуває для суб’єкта певного значення, усвідомлюється ним як 

цінність, тому думка – не лише оціночне, а й ціннісне судження. Оціночно-

ціннісні судження виникають на основі зіставлення якостей та властивостей 

об’єктів у результаті їх порівняння. Останнє ж базується на тих чи інших 

критеріях, важливих для суб’єкта (нормах, знаннях, переконаннях, поглядах, 

уявленнях, відчуттях, установках і т.ін.). Важливі відмінності понять: думка не 

є знанням (хоча може на ньому базуватися), адже не існує безвідносно суб’єкта, 

та думка не є переконанням через свою нестійкість (хоча може мати певну 

ступінь переконань). Важлива також специфіка формування економічних 

оцінок – суб’єктивного ставлення до економічної реальності чи уявлень, ідей 

економічного характеру. Процес формування економічних оцінок обумовлений 

рядом чинників, серед яких можна виокремити внутрішні та зовнішні, 

раціональні та ірраціональні, свідомі та несвідомі, стійкі та нестійкі. Зокрема, 
                                                             
109 Казун А.Д. Как экономика в новостях влияет на новости в экономике? Обзор теорий о специфике и 
роли экономических дискуссий в СМИ. Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 3. С. 97–139. 
110 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. Москва: Институт 

социологии РАН, 2011. 
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відносно стійкими чинниками формування економічних оцінок є загальна 

економічна культура, свідомість, ментальність, об’єктивні характеристики, а 

нестійкими – настрої, емоції, переживання. 

Серед факторів формування економічної культури, за оцінками експертів 

Інституту соціології НАН України, є (в порядку убування): навчання, 

виховання в сім’ї та оточенні, життєві обставини, ЗМІ, досвід роботи у 

приватному чи державному секторі економіки111. Крім того, економічні оцінки 

формуються завдяки функціонуванню економічної свідомості – ціннісно-

інтелектуального ядра економічної культури. Економічна свідомість лежить в 

основі поведінки в економічній сфері та визначає її ціннісно-нормативний 

зміст, включаючи ряд ціннісних установок та орієнтацій. До об’єктивних 

характеристик, що впливають на формування економічних оцінок, відносять 

стать, вік, походження, професію, зайнятість, віросповідання, рівень і динаміку 

матеріального становища, потреби та їх динаміку. Вплив нестійких 

компонентів формування оцінок здійснюється як прямо (викликаючи 

упереджені оцінки), так і опосередковано. Механізм впливу емоцій досить 

простий – агент має певну емоцію щодо того чи іншого об’єкта навколишнього 

світу і ця емоція впливає на процес отримання інформації про цей об’єкт чи 

відповідну дію (через проміжний етап бажання, що викликане емоцією). 

Формування оцінок – другий послідовний етап після поінформованості. А 

от щодо останньої дані опитувань засвідчують загалом невисокий рівень 

обізнаності громадян щодо реформ у різних сферах, особливо у випадку 

реформи фінансового сектора (більшість опитаних «нічого не знає» про 

реформу фінансового сектора, реформу управління державною власністю, 

дерегуляцію та розвиток підприємництва, податкову реформу112). Відповідно, 

оцінки впливу економічних реформ суттєво відрізняються залежно від рівня 
                                                             
111 Экономическая культура населения Украины / под ред. акад. НАН Украины В.М.Вороны, д-ра 

филос. наук, проф. Е.И.Суименко. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2008. 316 с. 
112 Рівень поінформованості населення України про реформи, оцінка впливу реформ на особисте 
становище громадян. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-

poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-

hromadian  

https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-hromadian
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-hromadian
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-hromadian
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поінформованості про них респондентів: респонденти, які добре обізнані з 

реформами, набагато частіше схильні вважати їх вплив позитивним. Зі 

зменшенням рівня обізнаності значно зростають частки тих, хто не відчуває 

впливу реформ або відчуває негативний вплив. Таким чином, недостатній 

рівень інформування помітно впливає на негативне сприйняття економічних 

реформ. 

У зв’язку зі специфікою інформації варіюється і її оцінка. Так, можна 

розглядати джерела інформації з точки зору семантичної чи прагматичної 

сутності, оцінюючи її внутрішній, смисловий чи змістовний характер. Оцінку 

джерела інформації за згаданими критеріями кожен споживач інформації 

здійснює  з огляду на його власний інтерсуб’єктивний досвід, надаючи тим чи 

іншим критеріям різної ваги. Такими критеріями оцінки інформації про 

економічні та суспільно-політичні феномени є надійність/авторитетність/ 

репутація/довіра до джерела або ведучих новин (не були помічені в 

неправдивих новинах); підтвердження фактами; стрім (пряме включення з 

місця подій); кілька точок зору на одну і ту саму подію; аргументи обох сторін 

конфлікту; відсутність пропаганди113. 

Аналіз соціологічних даних 2019 р. щодо оцінки джерел інформації 

виявив, що серед різноманіття критеріїв топ-2 критеріями того, якими 

джерелами інформації користувалися опитані, були якість контенту (про це 

зауважують 30% українців) і близькість поглядів (28%). Крім того, було 

встановлено, що довіра знизилася до всіх традиційних медіа – і до преси, і до 

радіо, і до телеканалів, натомість загальнонаціональним інтернет-виданням 

довіряли 51% респондентів – і це найвищий показник. Встановлено, що 

основними причинами недовіри залишалися недостовірність та 

заангажованість. Натомість використання декількох джерел новин залишається 

основним засобом перевірки достовірності інформації при споживанні. Окрім 

                                                             
113 Дослідження «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа у 2021 році». 

Детектор медіа. URL: https://detector.media/infospace/article/193921/2021-11-18-doslidzhennya-

stavlennya-naselennya-do-media-ta-spozhyvannya-riznykh-typiv-media-u-2021-rotsi/ 
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оцінки достовірності новини, паралельне використання декількох джерел 

інформації дозволяє дізнатися більше деталей новини, зрозуміти ставлення до 

неї серед різних ЗМІ. Дослідження причин втрати довіри до джерел інформації, 

на думку самих споживачів, виявило, що респонденти самі погоджувалися із 

тим, що довіра до ЗМІ суттєво знизилась, і пов’язували це головним чином із 

політичними кампаніями та перенасиченістю новин саме політичного 

характеру. Основними факторами зростання недовіри до ЗМІ стали: збільшення 

різнопланової, часто суперечливої інформації на тих каналах, яким аудиторія 

довіряла; подання ЗМІ різної інформації як висвітлення альтернативних думок 

сприймалось як політична гра опонентів, бажання зманіпулювати споживачами 

інформації, що призводило до втрати довіри; загальне скептичне ставлення до 

офіційних повідомлень і політичних новин через те, що чули неправдиві 

новини у минулому; велика кількість спростувань повідомлень, уточнень, 

нових деталей, які повідомлялися/викривалися згодом – усе це тлумачилося не 

з позитивного боку («виправлення помилки/доведення нової інформації»), а як 

спроби маніпуляції з боку ЗМІ; відсутність посилань на факти, які подані в 

новинах/джерелах, впевнювала не в об’єктивності, а в замовному характері 

новин, заангажованості. Основним джерелом оцінки довіри до ЗМІ залишалося 

власне суб’єктивне відчуття, через це аудиторія часто довіряла тим ЗМІ, які 

надавали «приємну, очікувану для неї» інформацію. Також аудиторія 

констатувала збільшення фейкових новин і ставилася до таких матеріалів 

досить негативно, вбачаючи у цьому бажання маніпулювати думкою громадян. 

Головним чином фейкові новини з точки зору респондентів зустрічаються в 

соціальних мережах, Інтернеті загалом. Основні ознаки фейкової інформації, 

це: заголовок, який спрямований на емоції, шок, скандал; брак посилань на 

джерела; те, що новина не витримує перевірку через пошуковий запит – якщо 

вона має мало згадувань, то, скоріш за все, вона фейкова; маловідоме 

джерело114. 

                                                             
114 Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р. URL: 
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3.3. Моделі формування громадської думки і стратегії 

економічної поведінки населення 
 

Існує ряд моделей формування громадської думки за різними критеріями 

класифікації. Так, одна із найвідоміших – модель Дж. Гелапа в різних 

модифікаціях передбачає формування громадської думки як суми 

індивідуальних думок115, натомість Е. Ноель-Нойман стверджує, що 

індивідуальні думки перетворюються на громадську думку лише через 

соціальну взаємодію, що здійснюється людьми через їхню соціальну 

природу116. Стосовно ж характеру виникнення громадської думки 

виокремлюють модель цілеспрямованого впливу (з боку влади, пропаганди, 

реклами тощо) та модель природного виникнення громадської думки (модель 

взаємодії за Е. Ноель-Нойман). Остання включає етапи ідентифікації інтересів 

особи з інтересами ширших соціальних груп, обмін оцінок, типізації, 

стереотипизації, конформізму або ж нонкоформізму, зараження, наслідування 

та інші соціально-психологічні механізми.  

При побудові моделі слід враховувати, що у формуванні думки можна 

розглядати внутрішній аспект (осмислення, розуміння, досвід, установки, 

стереотипи тощо) та зовнішній аспект (освіту, професійну та суспільну 

діяльність, ЗМІ тощо). У зовнішньому аспекті виокремлюють маніпулювання 

(вплив за допомогою керованих факторів для досягнення означених цілей) та 

співпрацю (через переконання – управління думкою за допомогою 

аргументації, при цьому люди свідомо роблять свій вибір)117. Дж. Цаллер 

пропонує модель формування громадської думки СПФ (сприйняття – 

прийняття – формулювання), що базується на чотирьох аксіомах: аксіомі 

                                                                                                                                                                                                          
https://www.slideshare.net/MarianaZakusylo/2019-185366145 
115 Баскакова Ю.М., Терентьева Н.Н. «Вероятный избиратель»: эволюция и модификации модели 

Гэллапа. Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 

25–38. https://doi.org/10.14515/momtonng.2018A02 
116 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / пер. с нем.; общ. ред. и 

предисл. Мансурова Н.С. Москва: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. 352 с. С. 309. 
117 Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю. Київ: НМЦВО, 2001. 560 с. 
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сприйняття (чим вищий рівень когнітивної залученості індивіда, тим більш 

імовірно, що він сприйматиме, тобто звертатиме увагу і розумітиме 

повідомлення, пов’язані з тим чи іншим питанням); аксіомі спротиву (люди 

схильні критично сприймати аргументи, що не узгоджуються з їхніми 

схильностями, але тільки тією мірою, якою вони мають контекстну 

інформацію, необхідну для розуміння відносин між цими аргументами і своїми 

схильностями); аксіомі доступності (чим ближчим за часом певне уявлення 

було актуалізоване, обговорювалося або обмірковувалося, тим менше часу 

потрібно для актуалізації цього та аналогічних уявлень у пам’яті, свідомості, й 

навпаки); аксіомі реакції (індивіди відповідають на запитання інтерв’юера, 

обмірковуючи ті судження, які виявляються доступними чи мобілізованими у 

їхній свідомості). Модель СПФ враховує, що малозацікавлені в темі 

обговорення орієнтуються на значимість джерела інформації, а зацікавлені – на 

вагомість аргументів118. 

Серед інших моделей формування громадської думки варто виділити 

кілька наведених далі. 

1. Модель «бульбашок». За нею громадська думка виникає при 

«закипанні» соціуму, яке почасти провокують лідери думок. 

2. Модель двоступеневого потоку інформації у процесі масової 

комунікації за Кацом і Лазарсфельдом119. За нею повідомлення ЗМІ спочатку 

сприймаються лідерами думок, а потім транслюються від них до пасивної 

частини суспільства. Важливо притому, що лідери думок можуть надавати 

власні інтерпретації отриманої від ЗМІ інформації при поширенні повідомлення 

отримувачам цієї інформації. 

3. Модель Воттса і Доддса120, що переосмислює модель Лазарсфельда. 

Автори не відкидають вплив лідерів думок, однак звертають увагу на широкий 

                                                             
118 Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения / пер. с англ. Москва: Ин-т Фонда 

«Общественное мнение», 2004. 559 с. 
119 Communication Theory. URL: https://www.communicationtheory.org/two-step-flow-theory-2/  
120 Duncan J. Watts, Peter Sheridan Dodds, Influentials, Networks, and Public Opinion Formation, Journal of 

Consumer Research. December 2007. Vol. 34, Is. 4. , P. 441–458. 

https://www.communicationtheory.org/two-step-flow-theory-2/
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загал «неавторитетних осіб», які впливають на думку, якщо цей загал 

становлять особи, на яких легко впливати. 

4. Новітні моделі медіа-ефектів: встановлення порядку денного, праймінг, 

фреймінг121. Так, Дж. ван Джінекен стверджує, що: «індивід має порядок 

денний, збори мають порядок денний, мас-медіа та громадськість мають 

порядок денний… Порядок денний громадськості структурується порядком 

денним мас-медіа, а порядок денний мас-медіа – інституціоналізованими 

елітами. Битва за громадську думку полягає не стільки у тому, що саме має 

думати громадськість, а в тому, про що громадськість має думати»122. З 

моделлю формування громадської думки через встановлення «порядку 

денного» тісно пов’язана модель праймінгу (активізації настанови). Як 

стверджують Шейфел і Тьюксбері, праймінг має місце, «коли зміст новин 

пропонує аудиторії використовувати певні проблеми як точки відліку для 

оцінки діяльності лідерів та урядів. Це часто тлумачиться як розширене 

розуміння моделі встановлення порядку денного. Перетворюючи деякі 

проблеми на більш значущі у свідомості людей (встановлення порядку 

денного), мас-медіа можуть також формувати міркування, які люди беруть до 

уваги, коли висловлюють судження про політичних кандидатів чи проблеми 

(праймінг)»123. Однією з моделей формування громадської думки також 

виступає фреймінг (структурування). Фреймінг є процесом «відбору й 

висування на перший план деяких аспектів подій чи проблем і створення між 

ними зв’язків для просування особливої інтерпретації, оцінки та/чи рішення»124. 

Фактично, фреймінг є фундаментальним механізмом активізації свідомості, 

завдяки чому відправник повідомлення домагається від його одержувачів 

                                                             
121 Moy Patricia and Bosch Brandon. Theories of public opinion. Sociology Department, Faculty 
Publications. 2013. No. 244. URL: http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/244 
122 Ginneken J. van. Collective behavior and Public Opinion: Rapid Shifts in Opinion and Communication. 

London: Lawrence Erlbaum Asspciates, 2003. 301 p. 
123 Scheufele D.A., Tewksbury D. Framing, agenda setting, and priming: the evolution of three media effects 
models. Journal of Communication. 2007. Vol. 57, No 1. P. 9–20. 
124 Entman R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and US Foreign Policy. Chicago, IL: 

University of Chicago Press, 2004. 229 р. 
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певного способу мислення та дії. Фрейми – не просто слова, образи та гасла, що 

є необхідним матеріалом для їх конструювання та передачі. Це активатори 

поведінки, які функціонують через зв’язування повідомлення з раніше 

існуючими у свідомості фреймами. 

5. Динамічна модель125. Функціонує на основі таких двох 

фундаментальних чинників, як: а) інтенсивність, з якою люди відчувають певні 

основні цінності, пов’язані з окремою проблемою та постійні загальні потреби; 

б) когнітивне поєднання інтуїції та спорадичних розмірковувань – так зване 

«навчання через зараження». 

Окремо варто розглянути моделі формування економічних оцінок та 

прийняття рішень на їх основі. У доповіді Світового банку126 наведено такі 

основні принципи прийняття рішень. 

1. Автоматизм мислення. Він доповнює та наближає до життєвих реалій 

класичні моделі економічної теорії, що розглядають суб’єктів економічної 

діяльності як таких, які володіють достатньо повною інформацією про 

комплекс зовнішніх даних і на цій основі прогнозують результати, приймаючи 

у певний час ґрунтовно зважені рішення задля досягнення в майбутньому своїх 

коротко-, середньо- та довгострокових цілей. Критика теорій раціонального 

прийняття економічних рішень ґрунтується на психологічних розвідках про 

наявність двох різних систем мислення. Перша система – автоматична. Вона 

забезпечує засвоєння сутностей автоматично-інтуїтивно, не вимагає 

інформаційно-аналітичних зусиль, базується на асоціаціях. Друга – 

усвідомлена. Вона розглядає широкий комплекс пов’язаних даних, потребує 

аналітичних зусиль, ґрунтується на розмірковуваннях та рефлексії127. 

Автоматизм мислення призводить до спрощення проблеми та її розгляд у 

вузькому «тунелі» відчуттів з браком об’єктивної інформації. Нестачу 
                                                             
125 Villafranca Francisco Fatas & Dulce Saura & Vazquez Francisco J. A Dynamic Model of Public Opinion 

Formation. Journal of Public Economic Theory / Association for Public Economic Theory. 2011. Vol. 13(3). 

Р. 417–441. 
126 Доклад о мировом развитии 2015 «Мышление, общество и поведение» / Всемирный банк. 

Вашингтон, 2015.  
127 Kahneman D. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. Am Psychol, 2003. 

https://ideas.repec.org/a/bla/jpbect/v13y2011i3p417-441.html
https://ideas.repec.org/a/bla/jpbect/v13y2011i3p417-441.html
https://ideas.repec.org/s/bla/jpbect.html
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інформацію доповнюють уявлення індивіда, оцінювання ситуації відбувається 

на основі автоматичних асоціацій та притаманних суб’єкту прийняття рішення 

переконань і цінностей. 

2. Соціальне мислення. Воно базується на соціальній природі людини, що 

піддається впливу соціальних уподобань, норм, соціальних мереж, соціальних 

очікувань, визнання, інших аспектів співробітництва і кооперації в суспільстві.  

3. Мислення на основі ментальних моделей (поняття, категорії, 

стереотипи, причинно-наслідкові зв’язки тощо). Ментальні моделі формуються 

на базі культури, що зумовлює схеми мислення щодо дій і вибору; класичним 

прикладом таких моделей є стереотипи. За У. Ліпманом: «…доступ до 

інформації утруднений і невизначений… наше розуміння суттєво 

контролюється стереотипами… дані, наявні у нашому розпорядженні, 

фільтруються ілюзіями самозахисту, престижу, моральності, простору та 

методами вибіркового дослідження…громадські думки навантажені тим, що ми 

легко приймаємо послідовність фактів або їх паралельність за причинно-

наслідкові відносини»128. Ментальні моделі дуже стійкі, тому можуть істотно 

впливати на індивідуальний вибір, притому люди мають досить різні й часто 

конкуруючі ментальні моделі, які «вмикаються» у різних ситуаціях.  

Узагальнення проаналізованих моделей дозволяє запропонувати власну 

розробку – теоретичну модель, яка, на відміну від описаних вище, поєднує всі 

важливі складові формування громадської думки у зв’язку із цінностями 

індивіда, процесом отримання ним інформації та формування ставлення до 

релевантних тем. Така авторська модель як основні елементи включає таке: 

широкий контекст формування громадської думки (соціально-політичний, 

економічний, культурний та історичний), суб’єкта громадської думки з його 

внутрішніми особливостями (на індивідуальному та груповому рівні), 

зовнішніх суб’єктів (групи тиску, інтересів), власне громадську думку та ЗМІ з 

їх суб’єктами та ефектами медіа (рис. 3.3.1). 

                                                             
128 Липпман У. Общественное мнение. Москва, 2004. 384 с. 
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Соціально-політичні, соціально-економічні та соціально-культурні обставини (норми, цінності, 
неформальні правила та практики); історичний контекст 

 

Групи тиску та групи інтересів, 
Лідери громадської думки, оточення, 

носії та суб’єкти інших «думок» 

 

Громадська думка  

 

 

 

Суб’єкт (суб’єкти) громадської думки 

індивідуального та групового рівнів  
Досвід, потреби, інтереси, групова 
динаміка, соціальний статус, 

усвідомлення положення, мотиви, емоції, 

цінності, установки тощо 

«ментальні карти», автоматизм мислення 

Рис. 3.3.1. Авторська модель формування громадської думки 

 

Важливо підкреслити значимість суб’єктів формування громадської 

думки – вони значною мірою визначають стратегії економічної поведінки 

населення, що добре характеризує дослідження USAID в Україні у 2021 р.129. 

Це дослідження засвідчило, що українці переважно набагато більше 

орієнтуються на перспективу короткострокову, аніж на довгострокову, і на 

витрати, аніж заощадження. Найнижчий рівень фінансової грамотності було 

виявлено у віковій групі 18–24 років, що свідчить про необхідність зробити 

пріоритетними ініціативи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності 

підлітків та молоді. Порівняно із сусідніми країнами в Україні низький рівень 

користування банківськими рахунками та легальних заощаджень. На вкладних 

(депозитних) рахунках зберігали кошти лише 12% населення, тоді як готівку в 

гаманці або удома накопичували 52% українців.  

                                                             
129 Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році / USAID. 

URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4  

ЗМІ 

Фреймінг, порядок денний, 

кількість і якість матеріалів, 

цінності та характеристики 
суб’єктів  

Якість і 

близькість 

матеріалів 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4
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За результатами опитування «Ваша думка: грудень 2018 р.», проведеного 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український інститут соціальних 

досліджень імені Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», було встановлено, що населення України 

загалом мало знає поточні значення більшості базових макроекономічних 

показників. Важливим винятком виступав тільки показник обмінного курсу 

долара США. Суб’єктивно поінформовані щодо курсу американського долара 

були 55% респондентів, середньої заробітної плати на рівні області – 21%, 

середньої заробітної плати на рівні країни – 20%, річної інфляції – 11%, рівня 

безробіття – 9%130. Притому самооцінки суб’єктивної поінформованості 

відповідали рівню об’єктивної поінформованості українців тільки щодо курсу 

долара (96% суб’єктивно поінформованих знали його з точністю від 95% до 

100%), а для решти економічних індикаторів показники реального знання були 

набагато нижчі. Прикметно, що низький рівень поінформованості щодо 

окремих економічних показників не є суто українським феноменом, схожа 

картина спостерігається й на Заході. Однак там населення більше цікавилося 

рівнем безробіття, а українці – обмінним курсом долара та меншою мірою – 

рівнем середньої заробітної плати. Вірогідно саме ці показники сприймалися в 

Україні як такі, що безпосередньо стосуються добробуту131.  

Матеріали цього розділу можна узагальнити так. 

1. Громадську думку варто визначати як оціночне ставлення її суб’єктів 

(соціальних груп, інших утворень) стосовно соціально значущого об’єкта 

                                                             
130 Тітар І.О. Знання обмінного курсу долара США населенням України. Сучасні проблеми економіки 
та фінансів: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовт. 2018 р.) / Наук. т-во студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених, каф. фінансів, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана» [та ін.]; редкол.: В.М. Федосов та ін. Київ: КНЕУ, 2018. С. 202–204. 
131 МакроНевігластво: В яких економічних показниках орієнтуються українці. Дослідження рівня 
поінформованості населення щодо обмінного курсу, середніх заробітних плат, рівня інфляції та 

безробіття. URL: https://voxukraine.org/uk/makroneviglastvo-v-yakih-ekonomichnih-pokaznikah-

oriyentuyutsya-ukrayintsi/ 
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соціального, політичного, історичного, економічного, екологічного та іншого 

характеру.  

2. Через специфіку інформації її оцінка варіюється. Можна розглядати 

джерела інформації з точки зору семантичної чи прагматичної сутності, 

оцінюючи її внутрішній, смисловий чи змістовний характер. Оцінку джерела 

інформації за цими характерними рисами кожен споживач інформації здійснює, 

зважаючи на власний інтерсуб’єктивний досвід, надаючи різної ваги тим чи 

іншим критеріям. Такими критеріями оцінки інформації є адекватність, 

точність, достовірність, змістовність, доступність, актуальність, своєчасність, 

ексклюзивність, авторитетність, саме джерело інформації, тематична 

належність, охоплення, повнота, корисність, релевантність та вартість.  

3. Громадська думка виступає як оціночне судження соціального суб’єкта 

про зміст і способи вирішення проблеми чи окремого об’єкта, що зачіпають 

інтереси цього суб’єкта, тому саме інтерес є потужним регулятором соціальної 

поведінки суб’єктів усіх рівнів.  

4. Виокремлюються внутрішні та зовнішні суб’єкти формування 

громадської думки; до внутрішніх відноситься діяльність суб’єктів, які 

безпосередньо впливають на формування громадської думки в економічній 

сфері (економічні та соціальні інститути, що займаються виробництвом і 

розподілом благ, послуг, регулюванням грошового обігу, організацією праці 

тощо), до зовнішніх – діяльність суб’єктів, які безпосередньо не регулюють 

економічну сферу, але дотично впливають на здійснення економічних практик 

(ЗМІ, громадські організації, групи населення за професійними, економічними, 

політичними та іншими ознаками тощо). Серед означених суб’єктів 

формування громадської думки особливо виокремлюються ЗМІ як найбільш 

масовий суб’єкт впливу на стратегії економічної поведінки населення. 

5. У поведінковій парадигмі суспільного розвитку актуалізується роль 

ціннісних орієнтацій як ключового чиннику впливу на ставлення до 

економічних питань та економічну активність. Цю активність можна 
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розглядати як потенційну (прагнення до дій, що мають за мету отримання 

економічного результату та/або намір бути активним учасником ринку праці – 

бажання знайти роботу, прагнення або безпосередньо сам процес зміни 

робочого місця, бажання перекваліфікуватися, прагнення кар’єрного зростання 

тощо) та/або таку, що реалізується на практиці (вироблення матеріальних та 

нематеріальних благ з їх подальшим перетворенням у матеріальну винагороду, 

що спрямовується на задоволення потреб та відтворення робочої сили). 

6. Взаємозв’язок цінностей та ставлення до економічних питань має 

багатоаспектний характер. По-перше, цінності входять у структуру мотивації та 

проявляються в імперативності – суб’єктивно забарвлюють об’єкти реальності, 

створюючи до них упереджене ставлення. По-друге, цінності є необхідним 

компонентом свідомості й із цим пов’язана їх світоглядна функція. Всі форми 

суспільної та індивідуальної свідомості містять оціночні елементи, завдяки 

яким свідомість відображає об’єкт у його «людському вимірі»; світ об’єктивних 

процесів і явищ представлений у свідомості крізь призму моральних, 

естетичних, релігійних, соціокультурних, політичних та інших цінностей; 

вплив будь-якого економічного чинника неможливо передбачити без аналізу 

його відображення в системі цінностей суспільства або індивіда. По-третє, 

цінності виконують праксеологічну функцію, активно впливають на постановку 

цілей, вибір засобів їх досягнення, ставлення до предмета і продукту діяльності 

та саму діяльність. Цей аспект цінностей набуває особливої ваги у період 

соціально-економічних реформ. 

Зважаючи на викладене, в економічній політиці доцільно враховувати 

моделі формування економічних оцінок, запроваджуючи на їх основі заходи 

щодо спрощення вибору економічної поведінки в напрямі відповідності 

інтересам соціальних спільнот, пропонуючи для цього «архітектуру вибору» 

(чітке означення його варіантів і параметрів) з повною інформацією132. 

                                                             
132 Класичним прикладом неповної економічної інформації на шкоду суспільному спокою є 

приховування загальної суми видатків при кредитуванні, коли позичальнику повідомляється лише 

термін повернення кредиту і відсоткова ставка. Натомість за детального розпису сум, які в 
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Варто також враховувати соціальну природу людини при розробленні 

інноваційних заходів в економіці, зокрема те, що люди – не атомарні індивіди, а 

учасники малих та великих соціальних груп і спільнот зі своїми спільними ідеями 

та інтересами, тому ефективними можуть бути стратегії з використанням 

соціальної мотивації, що довели свою успішність в інших країнах. 

Задля кращої адаптації до нових економічних реалій не готової до цього 

частини населення доцільно використовувати досвід коригування ментальних 

моделей, які обмежують арсенал виборів і дій людини, створюючи апеляцію до 

позитивних сторін сприйняття людиною самої себе, що може долати 

стереотипи та мотивувати більші особисті зусилля, відштовхуючись від 

власних сильних сторін. Коригування ментальних моделей допомагає 

навчатися новому, збільшує зацікавленість окремих категорій населення 

активно адаптуватися до економічних новацій (наприклад, як довів досвід 

Великої Британії, заходи з коригування ментальних моделей підвищували 

успішність представників меншин та шанси безробітних на працевлаштування). 

Особливої уваги потребує інформаційна політика, передовсім у напрямах 

висвітлення ефективних результатів реформ, історій успіху, вдалих 

громадських ініціатив; поширення позитивних, життєствердних та 

демократичних проукраїнських наративів на рівні держави, регіонів та громад; 

підвищення медіаграмотності населення, навчання розрізняти фейки і реальні 

факти, усвідомлення маніпуляцій і пропаганди, до чого доцільно більше 

залучати лідерів громадської думки, тих, кому довіряє суспільство (героїв 

війни, діячів культури, педагогів, науковців тощо). 

Існує потреба вдосконалення медійного законодавства, особливо в 

частині онлайн-простору, дотримуючи при цьому принципу свободи слова. 

Також є необхідність постійного моніторингу інформаційного простору, 

особливо на місцевому рівні та на різних медійних майданчиках, що має 

виявляти шкідливі інформаційні наративи, в тому числі пропагандистського 

штибу, які потрібно перевіряти й аргументовано спростовувати.   
                                                                                                                                                                                                          
загальному підсумку мають бути виплачені позикодавцю, кількість позичальників зменшується 

внаслідок реальної оцінки своїх можливостей, – таким чином можна запобігти конфліктам у соціумі. 
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Розділ 4. Освітня складова формування економічних 

орієнтацій і поведінки 
 

4.1. Роль освіти у формуванні ціннісних орієнтацій лідера  

та керівника 
 

Важливість цілеспрямованого впливу на ціннісну сферу керівного 

корпусу організаторів/управлінців різного рівня зумовлюється тією 

обставиною, що сучасні складні умови соціально-економічного розвитку 

України потребують активного запровадження нетрадиційних способів 

розв’язання проблем, накопичених протягом трансформаційного періоду, тому 

саме ці люди передовсім мають найбільше можливостей стати каталізаторами 

створення інновацій, підтримувати сталість розвитку і забезпечувати подальше 

економічне зростання.  

Поняття «керівник», «лідер», «керівництво» мають безліч трактувань і 

варіацій. Так, основи менеджменту визначають процес керівництва як вплив на 

колектив, спрямований на досягнення єдиної мети133. В. Стадник під поняттям 

«керівник» розуміє індивіда, «який очолює колектив і використовує надану 

йому владу для впливу на поведінку людей, що у ньому працюють»134. 

Психологія управління визначає обов’язкові для управлінця якості, зокрема 

компетентність, високу відповідальність, відчуття нового та вміння йти на 

розумний ризик, гнучкість, високу працездатність, комунікабельність, увагу до 

підлеглих135. Успішні керівники зазвичай мають харизматичні якості, що 

дозволяє ефективніше створювати атмосферу змін, нововведень, ставати 

                                                             
133 Осовська Г.В., Осовський О.А.Основи менеджменту: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2006.  

664 c. 
134 Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: посібник. Київ: Академвидав, 2003. 464 с.  
135 Прищак, М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: навчальний посібник. 2-ге вид., 

перероб. і доп. Вінниця, 2016. 150 с. 
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носіями ідей, що стимулюють підлеглих працювати не покладаючи рук, 

мотивують досягати цілей136. 

Поняття «керівництво» не є тотожним поняттю «лідерство». Лідери не 

завжди є керівниками і не усі керівники – лідери. Детальніший розгляд поняття 

«лідерство» показує, що, наприклад, Гарвардська школа бізнесу виокремлює 

головну якість лідера – чітке бачення мети, що іншим видається у вельми 

туманних контурах або не видається зовсім137. На думку Кунц та О’Донелл, 

лідерство пов’язане із впливом на людей, які переслідують досягнення спільної 

мети138. Подібне визначення наводить і Дж. Террі, визначаючи лідерство як 

вплив на групи людей, що спонукає їх до досягнення спільної мети139, водночас 

Р. Танненбаум під лідерством розуміє міжособистісну взаємодію, що 

проявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і 

спрямована на досягнення цілей140. 

З позицій інноваційного менеджменту перетворюючий лідер – це 

підприємець. Усесвітньовідомий економіст Йозеф Шумпетер зазначав, що 

підприємець – це творець інновацій141. Підприємницьку функцію він 

ототожнював із функцією економічного лідерства і новаторства. Окрім 

лідерських якостей, підприємець обов’язково повинен володіти якістю 

керівника, тобто мати досвід організації власного підприємства та управління 

підлеглими працівниками. 

Лідери, орієнтовані на інноваційні перетворення, стали особливо 

затребувані останніми роками через пандемію коронавірусу. Так, за словами 

Клауса Мейера, професора бізнес-школи Айві (Західний університет) та 

професора Китайсько-європейської міжнародної бізнес-школи CEIBS Шамин 

                                                             
136 Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 504 с. 
137 Прищак, М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: навчальний посібник. 2-ге вид., 
перероб. і доп. Вінниця, 2016. 150 с. 
138 Кооntz Н., O’Donnell С., Weihrich Н. Essentials of Маnagement. МсGraw-Hill, 1986. 
139 Terry J. The Energy to Lead: The Thermodynamics of Leadership Paperback. June 27, 2014. 
140 Tannenbaum R., Schmidt W.H. How to Choose a Leadership. Harvard Business Review. 1973. May—
June. 
141 Паустовська Т.І. Історико-економічний шлях підприємництва. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. № 20. С. 12–17. 
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Прашантам: «Підприємці відіграють ключову роль у відновленні економіки 

після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19»142.  

Зазначена слушна думка породжує низку питань, актуальних і для інших 

країн, у тому числі особливо України, адже потрібно відновлювати економіку 

не тільки після пандемічних втрат, а ще й у повоєнних умовах. До таких питань 

належать, зокрема: яке місце у глобальному рейтингу простоти ведення 

підприємницької діяльності посідає Україна? Як заради активізації інноваційної 

діяльності в країні стимулювати розвиток підприємництва? Яка роль освіти у 

цьому процесі? Чи потрібно стимулювати інноваційну діяльність, якщо немає 

абсолютної впевненості, що винаходи та інновації здатні забезпечити стрімке 

відновлення економічного зростання? Дійсно, на публічних дебатах з питань 

майбутнього США економісти Північно-Західного університету Р. Гордон та Д. 

Мокір висловили різні думки щодо впливу сучасних винаходів та інновацій на 

економічне зростання. Так, на думку Р. Гордона, економічний прогрес буде 

повільним. Обґрунтовуючи свою позицію, відомий економіст насамперед 

звертає увагу на менш масштабні проривні інновації в наш час, порівняно, 

наприклад, із винаходами XIX століття (електричної лампи, двигуна 

внутрішнього згоряння тощо). Д. Мокір – навпаки – передбачає яскраве 

економічне майбутнє країни. Аргументи на користь оптимізму: настання нової 

епохи винаходів, особливо у сферах високопродуктивних обчислень 

(computing), робототехніки (robotics), нових матеріалів та біоінженерії (materials 

and bioengineering)143. І хоча сьогодні питання темпів постпандемічного 

відновлення економік залишається дискусійним, розвиток інновацій є умовою 

для того, щоб це відновлення стало якісним. Адже ще Й. Шумпетер у 

сформульованій теорії економічного розвитку доводив, що «…саме науково-

технологічні інновації є головним фактором економічного розвитку країни: їх 
                                                             
142 Meyer, K.E., Prashantam, S., & Xu, S. Entrepreneurship and the Post-COVID-19 Recovery in Emerging 

Economies. Management and Organization Review. December 2021. Vol. 17, Is. 5. Р. 1101–1118. 

https://doi.org/10.1017/mor.2021.49 
143 Яценко Г. Формування та реалізація підприємницького потенціалу для відновлення української 

економіки після корона кризи. LB.ua. 05.01.2022. URL: 

https://rus.lb.ua/blog/hanna_yatsenko/502454_formuvannya_realizatsiya.html 

https://www.cambridge.org/core/journals/management-and-organization-review
../../../../Admin/Мои%20документы/Downloads/Vol.%2017
../../../../Admin/Мои%20документы/Downloads/Is.%205
https://doi.org/10.1017/mor.2021.49
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відсутність обумовлює системні економічні кризи, а розвиток інноваційної 

активності, навпаки, є чинником подолання кризових явищ»144. Американський 

економіст, професор економіки у Стенфордському університеті Чарльз Ірвінг 

Джонс (Charles Irving Jones) у роботі «Зростання та ідеї» (Growth and Ideas, 

2005) зазначає: «Чим більше у нас винахідників, тим більше ідей ми генеруємо, 

і тим багатшими ми всі стаємо»145.  

Утім, зрозуміло, що навіть найвдаліші ідеї нічого не варті без реалізації, а 

винаходять ідеї та втілюють їх у життя інноватори, тобто люди, які поєднують в 

собі якості винахідників і підприємців. Виникає питання – як задля посилення 

розвитку інновацій сприяти збільшенню кількості інноваторів у країні? 

Очевидно, їх треба виховувати, але якщо здатність до винахідництва 

розвивається і вимагає насамперед наполегливої роботи над собою, то не все 

так очевидно з можливістю повноцінно реалізувати підприємницький 

потенціал.  

Можна виокремити ряд основних факторів, які впливають на реалізацію 

підприємницького потенціалу особистості. До них передовсім відносять такі: 

існуючі регуляторні бар’єри, наявність стартового капіталу, родинне оточення, 

вмотивованість особистості до досягнення результатів.  

Щодо регуляторних бар’єрів, то в Україні існує чимала кількість 

перешкод для вільного ведення бізнесу, що підтверджується слабкою позицією 

країни в рейтингу легкості ведення бізнесу (The Ease of Doing Business Index). 

Зокрема, у 2020 р. Україна посіла 64-те місце серед 190 країн. При цьому 

низькими залишаються у т.ч. значення показників: «оподаткування» (65-те 

місце) та «реєстрація бізнесу» (61-ше місце). 

Щодо стартового капіталу для запуску своєї справи, то, за результатами 

дослідження Міністерства фінансів Ізраїлю, встановлено, що дохід батьків та 

                                                             
144 Бажал Ю.М. Інновації як стовбурові клітини економічного зростання. Глобальні тенденції і 

перспективи: світова економіка та Україна / наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2018. С. 8–15. 
URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_global_trendns.pdf 
145 Jones C. Growth and Ideas. Chapter 16 Handbook of Economic Growth / Aghion P and S Durlauf 

(eds.). 1B, Elsevier BV, 2005. 
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фінансовий стан людини є факторами, які позитивно корелюють з імовірністю 

стати засновником стартапу. Так, на думку головного економіста Міністерства 

фінансів Ізраїлю Шири Гринберг (Shira Greenberg): «Існує тісний зв’язок між 

доходами ваших батьків і вашими шансами стати підприємцем-початківцем. 

Причому люди з міцним фінансовим станом мають вищі шанси стати 

підприємцями»146.  

Щодо родинного оточення, що є іншим вагомим фактором впливу на 

формування інтересів, здібностей та схильностей до провадження 

підприємницької діяльності, то цілий ряд дослідників, як-от Арум та Мюллер 

(2004)147, Коломб’є та Маскле (2008)148, Данн та Хольц-Ейкен (2000)149, Метью 

Ліндквіст (2014)150, Соренсен (2007)151 та інші у своїх працях роблять акцент на 

тому, що більше шансів побудувати кар’єру підприємця мають люди, батьки 

яких володіють своїм бізнесом. Притому йдеться як про рідних (біологічних) 

батьків, так і про прийомних. 

Ще одним чинником, який впливає на результати реалізації 

підприємницького потенціалу, є вмотивованість особистості до досягнення 

результатів, і цей чинник вартує найбільш ретельного дослідження. Так, згідно 

із Глобальним індексом підприємництва (The Global Entrepreneurship Index, 

GEI), який оцінює стан підприємницької екосистеми, у 2018 р. Україна посіла 

лише 73-тє місце серед 137 країн. Притому один із найслабших показників 

підприємницької екосистеми України в рейтингу – «Сприйняття можливостей» 

підприємцями. 

                                                             
146 Aflalo E. Study confirms growing up with a silver spoon increases entrepreneurial tendencies. CTech. 

2021. https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3889995,00.html 
147 The Reemergence of Self-employment: A Comparative Study of Self-employment Dynamics and Social 

Inequality / Arum R. and W. Mueller (eds.). Princeton NJ, Princeton University Press, 2004. 
148 Colombier N. and Masclet D. Intergenerational correlation in self-employment: some further evidence 
from French ECHP data. Small Business Economics. 2008. Vol. 30. Р. 423–37. 
149 Dunn T. and Holtz-Eakin D. Financial capital, human capital and the transition to selfemployment: 

evidence from intergenerational links. Journal of Labor Economics. 2000. Vol. 18. Р. 282–305. 
150 Lindquist M.J., Sol J., & Van Praag M. Why Do Entrepreneurial Parents Have Entrepreneurial 
Children? Journal of Labor Economics 2015. Vol. 33(2). Р. 269–296. https://doi.org/10.1086/678493 
151 Sørensen J.B. Closure and Exposure: Mechanisms in the Intergenerational Transmission of Self-

employment. Research in the Sociology of Organizations. 2007. Vol. 25. Р. 83–124. 

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3889995,00.html
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Позитивно на підвищення мотивації до підприємництва впливає якість 

освіти. Статистичний аналіз агрегованих даних Європейського дослідження 

цінностей та Світового дослідження цінностей (EVS/WVS) за 2017–2021 рр. 

засвідчив, що високий загальноосвітній рівень населення України залишався 

сильною стороною конкурентоспроможності економіки країни. Так, 65,4% 

респондентів в Україні повідомили, що мають вищу освіту (рис.4.1.1).  

 

 
Рис. 4.1.1. Рівень освіти 

Джерела: відповідні дані EVS/WVS152. 

 

Утім, попри високий рівень освіченості населення, лише 34,9% опитаних 

українців задіяні в приватному секторі економіки (рис. 4.1.2), що значно менше, 

порівняно, наприклад, із Туреччиною – 62,5%, Сінгапуром – 70,2%, 

Португалією – 70,8%. Видається, що українська освіта не орієнтована на 

стимулювання розвитку підприємництва. 

 
Рис. 4.1.2. Рід занять (професія) 

Джерело: відповідні дані EVS/WVS153. 

                                                             
152 EVS (2020): European Values Study 2017: Integrated Dataset (EVS 2017). GESIS Data Archive, 

Cologne. ZA7500 Data file Version 4.0.0. https://doi.org/10.4232/1.13560; EVS (2021): European Values 

Study 2017: Ukraine (EVS 2017). GESIS Data Archive, Cologne. ZA7539 Data file Version 

1.0.0. https://doi.org/10.4232/1.13714; Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-
Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E.& Puranen B. et al. (eds.). World Values Survey: Round Seven–

Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat, 

2021. https://doi.org/10.14281/18241.13 

https://doi.org/10.4232/1.13560
https://doi.org/10.4232/1.13714
https://doi.org/10.14281/18241.13
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У цьому контексті цікаво подивитися на основні принципи освіти 

(шкільної та вищої) в найбільш інноваційних країнах світу. В рейтингу 

«Глобальний інноваційний індекс» до першої десятки найбільш інноваційних 

країн світу в 2021 р. потрапили: Швейцарія, Швеція, США, Велика Британія, 

Республіка Корея, Нідерланди, Фінляндія, Сінгапур, Данія, Німеччина. Для 

України особливий інтерес становить досвід Фінляндії. По-перше, тому, що 

Фінляндія належить до країн, які здійснили перехід від економіки, заснованої 

на ресурсах, до економіки, заснованої на винаходах. Так, за даними Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності, кількість фінських патентних заявок до 

USPTA за останні десятиліття суттєво зросла: з 595 у 1990 р. до 1530 у 2000 р. 

та до 2573 у 2019 р. По-друге, у 2018 р. Фінляндія посіла 12-те місце серед 137 

країн за Глобальним індексом підприємництва, що свідчить про високий рівень 

підприємницької активності. По-третє, сучасна система шкільної освіти 

Фінляндії визнана однією з найкращих у світі за результатами PISA (The 

Program for International Student Assessment) 2018 р. (рис. 4.1.3). 

Якщо проаналізувати особливості системи шкільної освіти Фінляндії, 

можна зрозуміти, що серед іншого вона ґрунтується на таких принципах, як 

інклюзивність (у країні проголошено принцип «школа для всіх»); 

рівноправність (учні сприймаються не як об’єкт, а як суб’єкт навчального 

процесу); свобода (держава регламентує лише ключові компетенції; вчителі 

самостійно обирають методи і засоби навчання; учням пропонують виконати 

проєкти, не обмежуючи жорстко терміни подання; старшокласники зазвичай 

самі обирають собі навантаження з урахуванням тривалості навчальної 

програми 2–4 роки тощо; саме надання фінським учням свободи допомагає їм 

сформуватися як відповідальні особистості, заохочує творчість, сприяє 

                                                                                                                                                                                                          
153 EVS (2020): European Values Study 2017: Integrated Dataset (EVS 2017). GESIS Data Archive, 

Cologne. ZA7500 Data file Version 4.0.0.  https://doi.org/10.4232/1.13560; EVS (2021): European Values 

Study 2017: Ukraine (EVS 2017). GESIS Data Archive, Cologne. ZA7539 Data file Version 

1.0.0. https://doi.org/10.4232/1.13714; Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-
Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E. & Puranen B. et al. (eds.). World Values Survey: Round Seven–

Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat, 

2021. https://doi.org/10.14281/18241.13 

https://doi.org/10.4232/1.13560
https://doi.org/10.4232/1.13714
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розвитку навичок критичного мислення154). Прикметно, що обговорюючи 

питання розвитку внутрішньої мотивації до навчання, професори провідних 

світових університетів (зокрема, університету Ройтлінгена в Німеччині, 

Гарвардського університету, Стенфордського університету, університету 

Іллінойсу) також зауважують про важливість надання студентам більшої 

свободи й автономії у навчанні. 

А) читання 

 
Б) математика 

 
В) природничі науки 

 
Рис. 4.1.3. Середній показник за результатами PISA 2018 р. 

Джерело: відповідні дані PISA155 

                                                             
154 Простая сила финского образования. URL: https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/40844/ 
155 Science performance (PISA). URL: https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm#indicator-

chart 

https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/40844/
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Щодо особливостей вищої освіти в найбільш інноваційних країнах світу 

насамперед варто зауважити, що саме університети в цих країнах відіграють 

вирішальну роль у підтримці інновацій та підприємницької діяльності. Так, 

відповідно до матеріалів, підготовлених Центром підприємництва 

Національного університету Сінгапуру, до нової ролі, що покладається на 

університети, належить виховання підприємницького мислення. Так, 

наприклад, Національний університет Сінгапуру підтримує зростання та 

розвиток стартап-екосистеми країни, пропонуючи серед іншого творцям 

стартапів повний набір послуг, зокрема, програми наставництва, акселераційні 

програми тощо. 

Зазначені тенденції світового досвіду визначено вказують про доцільні 

напрями вдосконалення української освіти, що досі працює за старою 

системою, коли учні та студенти засвоюють набір формальних знань, 

окреслених державним стандартом освіти, складають іспити та заліки, а згодом 

отримані знання назавжди забуваються. Натомість, щоби теоретичні знання 

трансформувалися у практичні навички, а навчання підвищувало мотивацію до 

генерації нових ідей, освіта в Україні має бути практично орієнтованою.  

У підсумку щодо аналітичного огляду ролі освіти у формуванні ціннісних 

орієнтацій лідера та керівника варто підкреслити таке.  

1. Лідери та керівники різних рівнів за визначенням мають більше за 

інших працівників можливості стимулювати інновації, необхідні для 

забезпечення економічного зростання країн, яке останніми роками 

загальмувалося через пандемію коронавірусу, і це особливо актуальне для 

України, якій потрібно відновлювати економіку не тільки після пандемічних 

втрат, а ще й у повоєнних умовах. 

2. У стимулюванні інноваційного розвитку і, відповідно, відновленні 

економіки ключова роль належить підприємцям-керівникам, які, згідно з 

постулатами теорії менеджменту, є творцями інновацій та економічними 
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лідерами, проте в Україні їхня діяльність поки ускладнена регуляторними 

бар’єрами. 

3. Ступінь реалізації підприємницького потенціалу особистості серед 

інших умов значною мірою визначає її вмотивованість, на що позитивно 

впливає якість освіти, але не в сенсі нагромадження формальних знань, а, як 

доводить досвід найбільш інноваційних країн, у напрямах забезпечення 

достатньої свободи учнів/студентів у навчанні та цілеспрямованого впливу на 

формування цінностей підприємницько-новаторського світогляду. 

4. Тимчасом українська освіта відстає від кращих закордонних зразків 

передовсім саме в аспектах практичної орієнтації, формуванні вмотивованості 

до генерації інновацій та підготовки до реалізації підприємницького потенціалу 

користувачів.  

Задля усунення зазначених недоліків доцільно взяти до уваги кілька 

рекомендацій, сформульованих, у тому числі на основі матеріалів спікерів 

школи «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український 

досвід», згідно з ідеями якої українській освіті бракує: 

  удосконалення навчальних планів та програм з урахуванням нових 

бізнес-викликів; використання ігрових інтерактивних методів навчання; 

запрошення представників бізнесу читати гостьові лекції для студентів та 

ділитися власним досвідом створення успішних стартапів; 

  стимулювання студентської активності, у т.ч. шляхом: створення 

можливостей для участі студентів у конкурсах для соціальних підприємців-

початківців; допомоги у створенні власного бізнесу; сприяння участі студентів 

у міжнародних програмах обміну; 

  налагодження партнерських відносин університетів із бізнесом (у 

т.ч. підписання договорів на виконання дослідницьких проєктів, надання 

університетом консалтингових послуг бізнесу та проведення курсів підвищення 

кваліфікації для співробітників компаній); 
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  підвищення мобільності персоналу між університетами та 

підприємствами шляхами надання можливості співробітників університету 

протягом кількох років попрацювати в реальному секторі економіки зі 

збереженням основного місця роботи (посади), а також залучення спеціалістів з 

бізнесу до дослідницької діяльності в університетах.  

За приклад можна взяти Школу економіки в Турку (Фінляндія), де восени 

2020 р. стартувала програма «Підприємець-резидент» (Entrepreneurship-in-

Residence), спрямована на розширення участі активних підприємців у 

діяльності Школи. Підприємці-резиденти, обрані для участі у програмі: 

виступають як доповідачі, експерти, судді на наукових заходах (презентаціях, 

конкурсах бізнес-ідей); відіграють роль наставників для студентів у виявленні 

можливостей бізнесу, оцінці та виборі бізнес-ідей; сприяють зміцненню Школи 

економіки в Турку як бізнес-партнера тощо. Серед переваг: підприємці-

резиденти стають почесними членами наукової спільноти; отримують доступ 

до найновіших наукових розробок і знань; мають можливість залучати 

студентів до виконання завдань і спільних проєктів, відбирати талановитих 

студентів тощо. 

Можна передбачати, що посилення практичної спрямованості української 

освіти сприятиме формуванню та реалізації підприємницького потенціалу 

молоді, що закладає підґрунтя відновлення та розвитку економіки України у 

постпандемічному світі у повоєнних умовах.  

Доцільно також – аби надати розвитку сталого й довготривалого 

характеру – уже зараз вищим навчальним закладам України зорієнтуватися 

щодо перспективи, відкриваючи набір на затребувані професії майбутнього 

(такими, за даними Світового економічного форуму, є аналітики даних, 

спеціалісти з питань штучного інтелекту та машинного навчання, експерти з 

цифрового маркетингу та фахівці зі стратегії, спеціалісти цифрових 

трансформацій, фахівці із хмарних обчислень, спеціалісти по контенту, фахівці 

з інжинірингу, спеціалісти з маркетингу тощо). 
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4.2. Роль навчання впродовж життя у формуванні ціннісних 

орієнтацій та економічної поведінки населення 

 
Україна донині переживає процес зміни суспільних цінностей і пошуку 

оптимальних шляхів соціально-економічного розвитку, тому дослідження 

ціннісної сфери, спрямовані на визначення адекватних сучасному стану 

суспільства чинників зміцнення економіки країни, залишаються актуальними. 

У цьому зв’язку привертають увагу численні дані авторитетних світових та 

європейських аналітичних інституцій про те, що в сучасних умовах соціально-

економічне зростання та демократичний розвиток будь-яких країн значною 

мірою забезпечується постійним посиленням участі населення у процесі 

навчання впродовж життя (НВЖ)156. Тому метою цього дослідження стало 

виявлення зв’язку між участю українців у НВЖ та проявами їхніх економічних 

орієнтацій і поведінки в основних соціально-економічних аспектах буття. Адже 

наявність подібного надійного і закономірного зв’язку свідчитиме про 

доцільність запровадження цільової державної політики збільшення участі 

населення в НВЖ, що, своєю чергою, має зумовити прискорення соціально-

економічного зростання країни.  

Зв’язки між участю населення в НВЖ та зайнятістю і відповідністю 

роботи професійно-освітньому рівню. Вторинний аналіз емпіричних даних 

соціологічного опитування 2019 р.157 дозволив відібрати узагальнюючі 

показники участі населення в НВЖ у контексті пошуку зв’язків із показниками 

економічних орієнтацій та поведінки у сфері зайнятості й відповідності роботи 

                                                             
156 Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики. Москва: «Алекс», 2006. 264 с. 

(Серия «Актуальные вопросы развития образования»); Рекомендации Парламента и Совета Европы 

от 18 декабря 2006 г. о ключевых компетенциях обучения в течение жизни. (2006/962/EC). 
Приложение. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни – европейские рамочные 

установки. URL: http://adukatar.net/wiki/index.php?structure_id=221  
157 Опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут соціальних 

досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–16.05.2019 р. у 24 
областях України та м. Київ. Усього опитано 2100 респондентів методом індивідуального інтерв’ю 

«віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення при достовірних 95% і 

співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%.  

http://adukatar.net/wiki/index.php?structure_id=221
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професійно-освітньому рівню. Базовими показниками для пошуку зазначених 

зв’язків слугували результати відповідей на запитання «На яких з перелічених 

курсів, семінарів, тренінгів Ви навчалися протягом останніх 12 місяців?» із 

дванадцятьма варіантами можливих відповідей (табл. 4.2.1).  

Таблиця 4.2.1 

Розподіл ствердних відповідей на запитання «На яких з перелічених курсів, 

семінарів, тренінгів Ви навчалися протягом  останніх 12 місяців?», %  

(сума відповідей не дорівнює 100%, оскільки респондент міг зазначити 

 кілька варіантів відповіді) 

Варіант навчання 
Навчалися протягом 

останніх 12 місяців 

Галузеві курси підвищення кваліфікації (післядипломна 

освіта) 
3,8 

Курси водіїв 2,9 

Курси іноземних мов 2,7 

Курси з ІТ-технологій 0,9 

Онлайн-курси із набуття нових знань (наприклад, 

ПРОМЕТЕУС, КУРСЕРА тощо) 
1,4 

Бухгалтерські курси 0,3 

Семінари-тренінги, спрямовані на підвищення професійної 

підготовки 
5,4 

Семінари-тренінги зі створення та ведення бізнесу 0,9 

Семінари-тренінги, зорієнтовані на самовдосконалення 

особистості (в т.ч. спілкування, самоконтроль, здоровий 

спосіб життя, саморозвиток тощо) 

2,4 

Інші курси 0,2 

Інші види навчання 0,6 

Нічого із зазначеного (не були учасниками навчання 

впродовж життя) 
83,6 

Учасники навчання впродовж життя 16,4 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; результати 

соціологічного опитування 2100 респондентів, проведеного 9–16.05.2019 р. у 24 областях України та 
м. Київ (стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 

становлять 1,31–2,18%).  

 

Як видно з табл. 4.2, навчалися близько 16% респондентів, а не вдавалися 

до чогось із зазначеного близько 84%. Ці дві групи опитаних були виділені для 

подальшого аналізу як учасники та неучасники НВЖ. Аналіз особливостей 

економічних орієнтацій і поведінки щодо зайнятості та відповідності роботи 
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професійно-освітньому рівню серед учасників та неучасників НВЖ показав 

таке. 

Щодо зайнятості у вигляді оплачуваної роботи як основного заняття в 

середовищах учасників і неучасників НВЖ: серед усіх респондентів мали 

оплачувану роботу 57%, серед учасників НВЖ – 74%, серед неучасників – 54% 

(табл. 4.2.2). Очевидно, що учасники НВЖ мають набагато більшу оплачувану 

зайнятість на ринку праці, ніж неучасники. Те, що учасники НВЖ 

демонстрували кращу зайнятість порівняно з неучасниками, зауважує про 

більшу потребу в середовищі працюючих постійно навчатися порівняно з 

незайнятими на ринку праці.  

Таблиця 4.2.2 

Окремі особливості економічних орієнтацій і поведінки щодо зайнятості та 

відповідності роботи професійно-освітньому рівню серед учасників та 

неучасників НВЖ, % 

Варіант відповіді 

Серед усіх 

респондентів 

(N=2100) 

Серед учасників 

НВЖ (N=255) 

Серед неучасників 

НВЖ (N=947) 

Наявність оплачуваної роботи 

Ствердна відповідь 57 74 54 

Відповіді на запитання «Чи важко знайти роботу у Вашому населеному пункті?» 

Ствердна відповідь 41 29 43 

Відповідність роботи своєму професійно-освітньому рівню 

Ствердна відповідь 33 50 30 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

Джерело: Опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–

16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ. Усього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 
при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%.

 

 

Звідси випливає, що найбільш ефективною стратегією держави щодо 

підвищення обсягу українського НВЖ може бути стимулювання органів влади 

територіальних громад, роботодавців приватного сектора і суб’єктів управління 

та господарювання державного сектора до посилення навчання працівників. 

Щодо легкості знаходження роботи, то вважали, що важко знайти 

роботу у своєму населеному пункті 41% серед усіх респондентів, серед 
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неучасників НВЖ – 43%, а серед учасників – лише 29% (табл. 4.2.2). Очевидно, 

що учасники НВЖ суттєво більше за неучасників затребувані на місцевих 

ринках праці. 

Щодо відповідності роботи своєму професійно-освітньому рівню, то про 

те, що характер роботи відповідає їхньому професійно-освітньому рівню 

повідомили 33% серед усіх респондентів, серед неучасників НВЖ – 30%, серед 

учасників – 50% (табл. 4.2.2). Отже, умови роботи учасників НВЖ, явно більше 

відповідають їхньому професійно-освітньому рівню. 

Загалом із наведеного можна зробити висновок, що між участю населення 

у процесі НВЖ та проявами економічних орієнтацій і поведінки в аспектах 

зайнятості та відповідності роботи професійно-освітньому рівню існує 

визначений зв’язок, який полягає в тому, що учасники НВЖ більш 

конкурентоспроможні та – через це – значно більше зайняті, їхні трудові місця 

відповідають якісному застосування робочої сили,  тож вони впевненіше за 

неучасників НВЖ почуваються на ринку праці. Тому учасники НВЖ мають 

перед неучасниками низку відчутних переваг в аспектах зайнятості та 

відповідності роботи професійно-освітньому рівню. 

Зв’язки між участю населення у процесі навчання впродовж життя та 

якістю комунікативних компетенцій. Аналіз зв’язків між участю населення в 

НВЖ та проявами економічних орієнтацій і поведінки в аспекті комунікативних 

компетенцій здійснювався за даними опитування 2017 р.158, інструментарій 

якого містив запитання щодо володіння комп’ютерними навичками та 

основними європейськими мовами.  

Щодо володіння комп’ютерними навичками усі респонденти проведеного 

опитування розподілилися навпіл: половина вміла користуватися комп’ютером 

і робила це регулярно, інша половина або не володіла таким вмінням або 

користувалася комп’ютером лише інколи. Серед останніх частка залучених до 
                                                             
158 Опитування «Ваша думка: серпень–вересень 2017 року» проведене Соціологічною асоціацією 
України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка. 

Опитано 2046 респондентів віком від 18 років і старших; стандартні відхилення при достовірних 95% 

і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 
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НВЖ була майже в 4,5 раза меншою, ніж серед впевнених користувачів, які 

регулярно використовували комп’ютер (рис. 4.2.1). 

 
Рис. 4.2.1. Питома вага учасників НВЖ серед комп’ютерних користувачів  

і некористувачів, % (N=2046) 

Джерело: Опитування «Ваша думка: серпень–вересень 2017 року», проведене Соціологічною 

асоціацією України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра 
Яременка; опитано 2046 респондентів віком від 18 років і старших; стандартні відхилення при 

достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 

 

Для аналізу володіння мовними компетенціями респонденти проведеного 

опитування були розподілені на три групи. До першої увійшли ті, хто 

англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами не 

володіють або володіють на початковому рівні. До другої – ті, хто англійською, 

німецькою, французькою мовами володіють на середньому, достатньому та 

дуже високому рівні. До третьої – ті, хто польською, іншою (окрім англійської, 

німецької, французької) мовами володіють на середньому, достатньому та дуже 

високому рівнях. Далі для кожного рівня володіння мовою в кожній мовній 

групі було розраховано середні значення представництва учасників НВЖ.  

Виявилося, що серед тих, хто не володіє якоюсь іноземною мовою або 

володіє нею на початковому рівні, учасників НВЖ було лише менше чверті. 

Натомість серед тих, хто володіє основними європейськими мовами 

(англійською, німецькою, французькою) на середньому, достатньому та дуже 

високому рівнях, кількість учасників НВЖ становила майже половину (близько 

45%) і майже третину (31%) серед тих, хто володіє на середньому, достатньому 

та дуже високому рівнях польською та/або іншою іноземною мовою  

(рис. 4.2.2). 
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Рис. 4.2.2. Питома вага учасників НВЖ серед трьох груп різного володіння 

мовними компетенціями, % (N=2040 щодо англійської, N=2030 – німецької, 

N=2020 – французької, N=2014 – польської) 

* Показник 1 – це частка учасників НВЖ серед опитаних, які англійською, німецькою, французькою, 

польською, іншою мовами не володіють узагалі або володіють на початковому рівні (наведене 

середнє значення відповідей щодо всіх мов). 
** Показник 2 – це частка учасників НВЖ серед опитаних, які англійською, німецькою, французькою 

мовами володіють на середньому, достатньому та дуже високому рівні (наведене середнє значення 

трьох варіантів відповідей щодо зазначених трьох мов). 
*** Показник 3 – це частка учасників НВЖ серед опитаних, які мовами польської та іншими, окрім 

англійської, німецької, французької, володіють на середньому, достатньому та дуже високому рівні 

(наведене середнє значення трьох варіантів відповідей щодо позначених мов). 

Джерело: Опитування «Ваша думка: серпень–вересень 2017 року», проведене Соціологічною 
асоціацією України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка; опитано 2046 респондентів віком від 18 років і старших; стандартні відхилення при 

достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 
 

Зв’язки між участю населення у процесі навчання впродовж життя та 

рівнем добробуту і структурою витрат. Щодо змін добробуту, виміряних 

відповідями на запитання «Оцініть, будь ласка, як зміниться життя Вашої 

родини через півроку?», то в середовищах учасників і неучасників НВЖ 

очікування стабільності, оптимістичних та песимістичних змін істотно 

відрізнялися: серед учасників НВЖ було на 16% більше тих, хто очікував 

зростання добробуту, на 6% менше тих, хто очікував його зменшення, та на 

10% менше тих, хто не очікував змін узагалі (табл. 4.2.3). 

Щодо характеру структури витрат, виміряних відповідями на запитання 

«Чи є у Вашої родини зараз грошові заощадження, накопичення на рахунках чи 

готівкою?», то в середовищах учасників і неучасників НВЖ результати також 

істотно відрізнялися: серед учасників НВЖ було на 20% більше тих, хто мав 

заощадження, і, відповідно, на 20% менше тих, хто всі гроші витрачав на 

поточне утримання (табл. 4.2.4). 
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Таблиця 4.2.3 

Відповіді на запитання «Оцініть, будь ласка, як зміниться життя Вашої 

родини через півроку?» за даними опитування 2019 р., % 

Варіант відповіді Серед учасників НВЖ (N=344) 
Серед неучасників НВЖ 

(N= 1756) 

Істотних змін не відбудеться 57 67 

Добробут зросте 31 15 

Добробут зменшиться 12 18 

* Цифри округлено до цілих відсотків. 

Джерело: Опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 
соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–

16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ. Усього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 
при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%.

 

. 

Таблиця 4.2.4 

Відповіді на запитання «Чи є у Вашої родини зараз грошові заощадження, 

накопичення на рахунках чи готівкою?» за даними опитування 2019 р., % 

Варіант відповіді 
Серед учасників НВЖ 

(N=344) 
Серед неучасників НВЖ (N= 1756) 

Немає 63 83 

Є 37 17 
*  

Цифри округлено до цілих відсотків. 

Джерело: Опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 
соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–

16.05.2019 р. в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 

при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 
 

Зв’язки між участю населення в процесі навчання впродовж життя та 

спроможністю до імовірних інвестиційних стратегій і підвищення власного 

освітнього рівня. Аналіз емпіричних даних соціологічних досліджень щодо 

виявлення зв’язків між участю населення в НВЖ та проявами економічних 

орієнтацій і поведінки в аспекті спроможності до імовірних інвестиційних 

стратегій базувався на чотирьох припущеннях.  

Перше – кращі можливості для використання інвестиційних стратегій 

мають соціальні актори, які володіють вільними коштами, тобто не змушені для 

цього запозичувати (що непередбачувано збільшуватиме ризики інвестування). 

Своєю чергою, з більшою імовірністю вільні кошти мають особи, родини яких 

володіють грошовими заощадженнями (накопиченнями). Тому доцільно 
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установити зв’язок між участю населення в процесі НВЖ та наявністю 

заощаджень – це може істотно впливати на прояви економічних орієнтацій і 

поведінки щодо імовірних інвестиційних стратегій.  

Друге – кращі стимули для використання інвестиційних стратегій мають 

соціальні актори, які більш оптимістично ставляться до можливих змін у 

своєму житті в найближчому майбутньому, адже за більш песимістичного 

ставлення люди радше схильні зберігати кошти, а не інвестувати Їх. Тому 

доцільно установити зв’язок між участю населення в НВЖ та самооцінками 

очікуваних змін життя у найближчий час.  

Третє – кращі можливості для інвестування мають люди, статки яких 

дозволяють їм доєднуватися до середнього класу і вище, тоді як менш 

забезпечені таких можливостей мають менше або не мають узагалі. Тому 

доцільно установити зв’язок між участю населення у процесі НВЖ та 

самооцінками свого фінансового становища.  

Четверте – більшу схильність до використання стратегій інвестування 

мають люди, які бажають започаткувати власний бізнес. Тому доцільно 

установити зв’язок між участю населення у процесі НВЖ та трудовими 

уподобаннями щодо праці за наймом або на себе. 

Щодо першого припущення, то як показали емпіричні дані 

соціологічного опитування 2019 р., серед усіх респондентів, тобто серед 

учасників та неучасників НВЖ разом узятих, не мали заощаджень 79%, окремо 

серед учасників НВЖ – 64%, окремо серед неучасників – 83%. Відповідно, 

мали кошти, які за бажання могли би кудись інвестувати, серед усіх 

респондентів – 21%, серед учасників НВЖ – 36%, серед неучасників – 17% 

(табл. 4.2.5). 

Щодо другого припущення, то серед усіх респондентів, тобто серед 

учасників та неучасників НВЖ разом узятих, оптимістичні очікування 

(добробут зросте) були властиві лише 18%, тоді як серед учасників НВЖ 

відповідний показник був значно більшим – 31% (табл. 4.2.6). 
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Таблиця 4.2.5 

Відповіді учасників та неучасників НВЖ на запитання  

«Чи є у Вашій родині зараз грошові заощадження,  

накопичення на рахунках чи готівкою?», % 
Варіант відповіді Усі респонденти 

(N=2100) 

Учасники НВЖ 

(N=344) 

Неучасники НВЖ 

(N=1755) 

Немає збережень, 

накопичень  
79 64 83 

Є збереження, 

накопичення 
21 36 17 

Джерело: опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–
16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ Усього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 

при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 

 

Таблиця 4.2.6 

Відповіді учасників та неучасників НВЖ на запитання  

«Оцініть, як зміниться життя Вашої родини через півроку?», % 
Варіант відповіді 

Усі респонденти 

(N=2100) 

Учасники НВЖ 

(N=344) 

Неучасники НВЖ 

(N=1755) 

Істотних змін не 

відбудеться 
65 57 67 

Добробут зросте 18 31 15 

Добробут зменшиться 17 12 18 

Джерело: опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–
16.05.2019 р. в 24 областях України та м. Київ. Усього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 

при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 

 

Щодо третього припущення, то серед усіх респондентів відносили себе до 

середнього класу і вище лише 20%, тоді як серед учасників НВЖ відповідний 

показник був більш ніж удвічі більший – 42% (табл. 4.2.7). 

Таблиця 4.2.7 

Самооцінки свого фінансового становища серед учасників  

та не учасників НВЖ, % 
Варіант відповіді Усі респонденти 

(N=2100) 

Учасники НВЖ 

(N=344) 

Неучасники НВЖ 

(N=1755) 

Нижче за середній клас 80 58 84 

Середній клас і вище  20 42 16 

Джерело: опитування «Ваша думка: травень 2019 р.» проводилося ГО «Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 9–
16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ. Усього опитано 2100 респондентів методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення 

при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 
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Стосовно четвертого припущення, то, як показали емпіричні дані 

опитування 2017 р., щодо уподобань відносно праці за наймом або на себе 

українське суспільство загалом було розділене на дві нерівні частини: менша 

(38%) уже мала власний бізнес або хотіла його мати і планувала це зробити в 

недалекому майбутньому, або хотіла цього, навіть якщо не мала такої 

можливості, натомість більша частина (62%) не мала такого бажання або навіть 

над цим не замислювалася. Прикметно, що серед останніх було трохи менше 

п’ятої частини учасників НВЖ, натомість серед прибічників власного бізнесу 

учасників НВЖ – понад третину (табл. 4.2.8). 

Таблиця 4.2.8 

Частка учасників НВЖ серед опитаних, які по різному оцінюють своє 

бажання започаткувати власну справу (бізнес), % (N=2022) 

Частка 

учасників 

НВЖ 

Серед тих, хто хотіли б і планують це 

зробити в недалекому майбутньому, 

вже мають власний бізнес, хотіли б, але 

не мають такої можливості (сума 

відповідей) 

Серед тих, хто не 

замислювалися над цим, не 

мають бажання створювати 

власний бізнес (сума 

відповідей) 

35 17 
 Наведено відповіді 2022 із 2046 респондентів, тому що решта на момент опитування з різних причин 

не могла дати визначену відповідь щодо бажання започаткувати власну справу (бізнес). 

Джерело: дані опитування «Ваша думка: серпень–вересень 2017 року», проведеного Соціологічною 
асоціацією України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка; опитано 2046 респондентів віком від 18 років і старших; стандартні відхилення при 

достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%. 

 

Також на підставі проведеного аналізу в аспекті підвищення власного 

освітнього рівня було встановлено, що серед учасників НВЖ частка тих, хто 

планує навчатися в наступному році, становить майже третину, тоді як серед 

неучасників НВЖ – у понад п’ять разів менше – 6% (табл. 4.2.9). 

Зв’язки між участю населення у процесі навчання впродовж життя та 

активністю у виборі життєвих економічних стратегій. Для встановлення 

зв’язків між участю населення у процесі НВЖ та проявами економічних 

орієнтацій та поведінки в різних аспектах активності у виборі життєвих 

економічних стратегій було розроблено гіпотезу: якщо серед учасників НВЖ 

частка пасивних доходів у загальному доході менша, ніж серед неучасників, а 

частка активних доходів – навпаки – більша, то це доводить, що учасники НВЖ 
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дотримуються більш активних економічних стратегій, ніж неучасники. 

Таблиця 4.2.9 

Розподіл відповідей на запитання «На яких із перелічених курсів, 

семінарів, тренінгів Ви плануєте пройти навчання (в тому числі онлайн) 

упродовж найближчих 12 місяців?» (N=2100), % 

Варіант відповіді 
Серед 

усіх 

Cеред 

учасників 

НВЖ 

Cеред 

неучасників 

НВЖ 

Так (сума ствердних відповідей щодо такого переліку: галузеві 

курси підвищення кваліфікації –післядипломна освіта; 

курси водіїв; курси іноземних мов; курси з ІТ-технологій; 

онлайн-курси з набуття нових знань, як-от ПРОМЕТЕУС, 

КУРСЕРА тощо; бухгалтерські курси; семінари-тренінги з 

підвищення професійної підготовки; семінари-тренінги із 

створення та ведення бізнесу; семінари-тренінги із 

самовдосконалення особистості, як-от щодо спілкування, 

самоконтролю, здорового способу життя, саморозвитку 

тощо; інші курси; інші види навчання). 

16 32 6 

Ні (сума від’ємних відповідей щодо того самого переліку). 84 68 94 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

/ ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (опитування 

проводилося 9–16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ; усього опитано 2100 респондентів 
методом індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента; стандартні 

відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–

2,18%).  

 

Для перевірки цієї гіпотези, по-перше, було використано розподілення 

масиву респондентів опитування 2019 р.159 на учасників та неучасників НВЖ – 

близько 16 і 84% відповідно (див. табл. 4.2.1). Далі на підставі розподілу 

відповідей на запитання щодо джерел доходу, які респондент особисто мав, 

увесь масив опитаних було розподілено на таких, серед джерел доходу яких 

переважають або активні доходи (офіційна заробітна плата за основним місцем 

роботи, премії та бонуси за основним місцем роботи, неофіційні платежі за 

основним місцем роботи, доходи від індивідуальної, приватної діяльності, доходи 

від додаткової зайнятості, підробітку, неофіційна винагорода від додаткової 

                                                             
159 Моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО 

«Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; результати 
соціологічного опитування 2100 респондентів, проведеного 9–16.05.2019 р. у 24 областях України та 

м. Київ (стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 :  

0,5 становлять 1,31–2,18%). 
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зайнятості, підробітку, доходи від продажу сільськогосподарської продукції) або 

пасивні доходи (пенсія, соціальні виплати та державні грошові допомоги: стипендії, 

допомога по безробіттю, допомога при народженні дитини, доплати 

малозабезпеченим сім’ям, допомога ВПО тощо, матеріальна допомога іншим 

членам родини, родичам, враховуючі грошову та негрошову допомогу, аліменти, 

доходи від депозитів, відсотки за акціями, цінними паперами тощо, здавання в 

оренду житла, приміщень, земельних ділянок інше). Потім за допомогою 

математично-статистичних методів розрахунків з усього масиву опитаних було 

виокремлено два кластери – учасників та неучасників НВЖ – із показниками 

активних і пасивних доходів у кожному кластері (табл. 4.2.10). 

Таблиця 4.2.10 

Розподіл відповідей на запитання «Які з перелічених усіх (офіційних та 

неофіційних) джерел особистого доходу Ви маєте?» (N=2099), % 

Варіант відповіді 
Cеред 

учасників 

НВЖ 

Cеред 

неучасників 

НВЖ 

Активні доходи (сума ствердних відповідей щодо таких джерел: 

офіційна заробітна плата за основним місцем роботи; премії та 

бонуси за основним місцем роботи; неофіційні платежі за основним 

місцем роботи; доходи від індивідуальної, приватної діяльності; 

доходи від додаткової зайнятості, підробітку; неофіційна винагорода 

від додаткової зайнятості, підробітку; доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції). 

85 66 

Пасивні доходи (сума ствердних відповідей щодо таких джерел: 

пенсія; соціальні виплати та державні грошові допомоги, як-от 

стипендії, допомога по безробіттю, допомога при народженні 

дитини, доплати малозабезпеченим сім’ям, допомога ВПО тощо; 

матеріальна допомога іншим членам родини, родичам, враховуючі 

грошову та негрошову допомогу, аліменти; доходи від депозитів, 

відсотки за акціями, цінними паперами тощо; здавання в оренду 

житла, приміщень, земельних ділянок). 

51 61 

Сума активного й пасивного доходів 136 127 

Частка пасивного доходу в сумі активного й пассивного доходів  38 48 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

**  
Сума активного й пасивного доходів не дорівнює 100%, тому що один респондент міг обирати всі 

прийнятні варіанти джерел доходів.
 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

/ ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (опитування 
проводилося 9–16.05.2019 р. у 24 областях України та м. Київ; усього опитано 2100 респондентів 

методом індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента; стандартні 

відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять  
1,31–2,18%).  
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Як видно з табл. 4.2.10, серед учасників НВЖ частка пасивних доходів у 

загальних доходах становить 38%, тоді як серед неучасників НВЖ вона на 10% 

більша і становить майже половину загальних доходів. Це доводить той 

висновок, що учасники НВЖ обирають більш активні економічні стратегії, ніж 

неучасники НВЖ. 

Загалом викладене у попередній частині підрозділу 4.2 доводить, що 

учасники НВЖ мають низку відчутних переваг перед неучасниками в різних 

аспектах соціально-економічного буття, пердставляючи на ринку праці більш 

конкурентоспроможний людський капітал, ніж решта населення, і це вочевидь 

не випадкове явище, а закономірний наслідок саме участі в НВЖ. Такі 

спостереження щодо переваг учасників НВЖ найпростіше пояснити кращою 

конкурентоспроможністю останніх, проте це поверхове пояснення, що не 

розкриває першопричину конкурентоспроможності учасників НВЖ – їхню 

більшу за решту населення мотивацію до навчання. А сама причина має 

полягати у світоглядних засадах, тобто у відмінностях системи цінностей 

українських учасників та неучасників НВЖ. 

Для ідентифікації зазначених ціннісних відмінностей було висунуто 

гіпотезу, що спиралася на сучасну модифікацію концепції двох вимірів крос-

культурних розбіжностей, авторами якої були Р. Інглхарт та К. Вельцель і яка 

роз’яснює різницю щодо ціннісної сфери населення прогресивних і 

традиційних суспільств – переважання традиційних або секулярно-

раціональних цінностей та цінностей виживання або самовираження160. Було 

припущено, що походження спостережених відмінностей між українськими 

учасниками та неучасниками НВЖ бере початок у тому, що в системі цінностей 

перших набагато більше, ніж у решти населення, сформовано схожого із 

системою цінностей більшості жителів економічно розвинених демократичних 

країн (ідеться про країни, які, згідно з вимірами Інглхарта-Вельцеля, 

                                                             
160 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. 464 с. (Библиотека 

Фонда «Либеральная миссия»). 
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розташовані в кластері «Протестантська Європа», тоді як Україна перебуває в 

діагонально протилежному кластері «Ортодоксальна Європа» на межі з 

найменш прогресивним африкансько-ісламс ьким кластером – рис 4.2.3161). 

 

Рис. 4.2.3. Культурна мапа Інглхарта-Вельцеля згідно із 7-ою хвилею 

Світового дослідження цінностей  
Джерело: Россия сместилась ближе к самовыражению, Балтийский кластер «разнесло»: вышла новая 
карта Инглхарта / Информационно-консалтинговая компания «Религия сегодня». 17.11.2020. URL: 

https://reltoday.com/news/rossija-smestilas-blizhe-k-samovyrazheniju-baltijskij-klaster-razneslo-vyshla-

novaja-karta-inglharta/ 
 

Зокрема було припущено, що в середовищі українських учасників НВЖ 

секулярно-раціональні цінності мають переважати над традиційними, а цінності 

самовираження – над цінностями виживання. Правильність цього припущення 

передбачає, що збільшення серед населення України учасників процесу НВЖ 

сприятиме зростанню в суспільстві питомої ваги сучасних західних і 

зменшенню архаїчних пострадянських цінностей, таким чином прискорюючи 

транзит до демократії та стимулюючи соціально-економічне зростання. 

Доведення схожості системи цінностей українських учасників НВЖ і 

більшості жителів країн кластера «Протестантська Європа» здійснювалося 

шляхом вимірювання відмінностей у ціннісних орієнтаціях українських 

                                                             
161 Россия сместилась ближе к самовыражению, Балтийский кластер «разнесло»: вышла новая карта 
Инглхарта / Информационно-консалтинговая компания «Религия сегодня». 17.11.2020. URL: 

https://reltoday.com/news/rossija-smestilas-blizhe-k-samovyrazheniju-baltijskij-klaster-razneslo-vyshla-

novaja-karta-inglharta/. 
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учасників та неучасників НВЖ за даними соціологічного моніторингу ГО 

«Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», зокрема в тому числі за результатами 

репрезентативного опитування населення України, яке проводилося 9–

16.05.2019 р. у 24 областях та м. Київ (усього було опитано 2100 респондентів 

методом індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання 

респондента; стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні 

змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18%). Соціологічний 

інструментарій зазначеного опитування допоміг виділити окремі соціально-

демографічні характеристики українських учасників та неучасників НВЖ для 

аналізу в аспекті ціннісних акцентуацій у координатах двох вимірів 

кроскультурних розбіжностей Інглхарта – Вельцеля (опозицій традиційних 

проти секулярно-раціональних цінностей та цінностей самовираження проти 

цінностей виживання). Вимірювання емпіричних даних у цьому дослідженні 

було зосереджене на п’яти соціально-демографічних характеристиках (вік, 

стать, сімейний стан, релігійність, довіра до інститутів), аналіз яких у 

представлених аспектах дає можливість судити про схожість або віддаленість 

цінностей вітчизняних учасників та неучасників НВЖ до цінностей більшості 

населення країн протестантської Європи. 

Вік. У віковому вимірі Інглхартом – Вельцелем було встановлено 

закономірність відмінності ціннісних орієнтацій між різними поколіннями в 

одному суспільстві: «…у розвинених країнах молоде покоління надає 

секулярно-раціональним цінностям і цінностям самовираження набагато більше 

значення, ніж їхні співвітчизники старшого віку <…> зазначені міжпоколінські 

відмінності спостерігаються тільки в розвинених країнах, але не в країнах із 

низькими середньодушовими доходами населення»162. Відповідно до цієї 

                                                             
162 Там само.  С. 143. 
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закономірності, якщо українські учасники НВЖ дійсно більше за решту 

населення переймаються секулярно-раціональними цінностями і цінностями 

самовираження і якщо це дійсно є наслідком впливу їхньої участі в процесі 

НВЖ, то серед респондентів проведеного опитування мають простежуватися 

міжпоколінські відмінності Інглхарта – Вельцеля, встановлені для розвинених 

країн навіть попри те, що Україна належить до країн із низькими 

середньодушовими доходами. Зокрема, ця закономірність має відображатися у 

віковій структурі опитаних так, що учасників НВЖ серед молодого покоління 

має бути більше. І дійсно, питома вага українських учасників НВЖ серед 

молоді виявилася вдвічі більшою, ніж серед решти населення, і простежувалася 

закономірність – чим старше вікова когорта українців, тим менше серед них 

учасників НВЖ (табл. 4.2.11). 

Таблиця 4.2.11 

Частка учасників НВЖ в різних вікових когортах, % 

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

(N 2100) 

Молодого віку  

18–34 роки 

(N 635) 

Найбільш активного 

віку 35–60 років 

(N 965) 

Пенсійного віку –   

61 і більше років 

(N 500) 

Брали участь 

 у НВЖ  

16 30 15 2 

Не брали участь  

у НВЖ  

84 70 85 98 

* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

 

Релігія. Згідно з теорією Інглхарта – Вельцеля, коли традиційні цінності 

перебувають в опозиції  до секулярно-раціональних, у разі дотримання 

традиційних цінностей наголошується, що релігія відіграє у житті людини 

надзвичайно важливу роль у разі ж дотримання секулярно-раціональних 

цінностей акцентується протилежне. 

Серед опитаних неучасників НВЖ співвідношення атеїстів до прибічника 

якоїсь релігії/конфесії становило 15% проти 85%, натомість серед учасників 

НВЖ атеїстів виявилося істотно більше – 21% проти 79% (табл. 4.2.12). 
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Таблиця 4.2.12 

Розподіл відповідей на запитання «До якого віросповідання Ви себе 

відносите?», % 

Варіант відповіді 

Cеред учасників НВЖ  Cеред не учасників НВЖ  

Усіх  

(N 345) 

У тому числі: 

Усіх 

(N 1755) 

у тому числі: 

віком 

18–34 

роки 

(N 191) 

віком 35–

60 років 
(N 143) 

віком 61+ 

(N 11) 

віком 18–

34 роки 
(N 444) 

віком 

35–60 

років 

(N 822) 

Віком 

61+ 
(N 489) 

Певна 

релігія/конфесія 

(сума відповідей)  

79 73 85 91 85 79 85 90 

Нерелігійний 21 27 15 9 15 21 15 10 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

** 
Чисельність учасників НВЖ вікової когорти 61+ недостатня для доказової статистики, але 

відповідні показники наведено в таблиці як ілюстрація загальної тенденції. 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

/ ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
 

Прикметно при цьому, що ця відмінність створювалася цілком за рахунок 

наймолодшої вікової когорти, і це ще раз підтверджує думку про дійсність 

закономірності міжпоколінських відмінностей, установленої Інглхартом – 

Вельцелем для розвинених країн, також і для учасників НВЖ в Україні, попри 

її неналежність до зазначених країн. Зокрема, серед учасників НВЖ віком 18–34 

роки співвідношення атеїстів до релігійних адептів становило 27 до 73%, а 

серед неучасників у тій самій вікової когорті – 21 до 79%, тоді як в інших 

вікових когортах різниці у співвідношенні атеїстів до віруючих практично не 

було. Так, у віковій когорті 35–60 років співвідношення було однаковим як 

серед учасників, так і неучасників НВЖ: 15 проти 85%. Практично не 

відрізнялося це співвідношення також у віковій когорті 61 рік і більше (хоча в 

ній учасників НВЖ було недостатньо для доказової статистики, але вони теж 

відповідали загальній тенденції) – 9 до 91% і 10 до 90% серед учасників і 

неучасників НВЖ відповідно. Наведене дозволяє припускати, що загалом серед 

учасників НВЖ (за рахунок передовсім молоді) відданість такій традиційній 

цінності, як важливість релігії, була значно меншою, а прихильність такій 

секулярно-раціональній цінності, як атеїзм, відчутно більшою, ніж це 

спостерігалося серед решти населення України. 
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Ґендер. Згідно із теорією Інглхарта – Вельцеля, один із найважливіших 

чинників розвитку і зміцнення демократії є ґендерна рівність163. У проведеному 

опитуванні представництво жінок в окремо виділеній групі неучасників НВЖ 

становило 55%, а серед учасників НВЖ – дещо більше – 57% (табл. 4.2.13). Ця 

двовідсоткова різниця (57–55=2%) наразі була статистично незначимою 

(перебувала в межах стандартних відхилень наведеного опитування –  

1,31–2,18%), але можна припускати, що вона невипадкова. По-перше, тому що 

інший важливий показник – ґендерне співвідношення – серед учасників НВЖ 

був відчутно більшим на користь жінок (57% проти 43%, різниця = 14%), а в 

окремо виділеній групі неучасників НВЖ різниця ґендерного представництва у 

бік переважання жіночої статі – на 4% меншим (55% проти 45%, різниця  

= 10%). 

Таблиця 4.2.13 

Розподіл відповідей на запитання щодо статі респондента, % 

Варіант 

відповіді 

Cеред учасників НВЖ  Cеред неучасників НВЖ  

Усіх  

(N 

344) 

У тому числі: 
Усіх 

(N 

1755) 

у тому числі: 

віком 18–34 

роки 

(N 190) 

віком 35–60 

років 

(N 143) 

віком 

61+ 

(N 11) 

віком 18–34 

роки 

(N 444) 

віком 35–60 

років 

(N 822) 

віком 

61+ 

(N 489) 

Чоловіча 43 48 37 27 45 49 49 36 

Жіноча 57 52 63 73 55 51 51 64 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

** 
Чисельність учасників НВЖ вікової когорти 61+ недостатня для доказової статистики, але 

відповідні показники наведено в таблиці як ілюстрація загальної тенденції. 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
 

По-друге, наведене припущення підтверджує віковий розподіл. Так, у 

наймолодшій віковій когорті, де природне явище більшої тривалості життя 

жінок мало впливало на результати опитування, представництво жіночої статі 

серед учасників НВЖ було хоча й не набагато більше за представництво 

чоловіків, але різниця була статистично значимою (52–48=4%). Натомість 

переважання жінок у цій віковій когорті серед неучасників НВЖ було 

                                                             
163 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. С. 409. 
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статистично незначимим (51–49=2% – перебувало в межах стандартних 

відхилень). У другій віковій когорті (35–60 років), де явище більшої тривалості 

життя жінок уже певною мірою має впливати на результати опитування, 

різниця на користь жінок все ж таки була набагато більшою серед учасників 

НВЖ (63–37=26%), тоді як серед неучасників НВЖ вона взагалі була 

статистично незначимою (51–49=2%). Хоча якби вага фактора більшої 

тривалості життя жінок перебільшувала вагу фактора більшого представництва 

жінок серед учасників НВЖ, тоді серед неучасників НВЖ у цій віковій когорті 

також відзначалася б суттєва перевага представництва жіночої статі. Але 

оскільки цього не спостерігалося, то думку про невипадковість відмінностей у 

ґендерному співвідношенні серед учасників і неучасників НВЖ можна вважати 

обґрунтованою. 

Та ж сама закономірність простежувалася і в найстарішій віковій когорті 

(61 рік і старші), де явище більшої тривалості життя жінок за визначенням 

обов’язково впливатиме на результат опитування, забезпечуючи суттєву 

перевагу представництва жіночої статі як серед учасників, так і неучасників 

НВЖ. Але серед останніх різниця у 28% (64–36=28%) була значно меншою за 

таку серед учасників НВЖ – 46% (73–27=46%). І хоча через недостатню для 

доказову статистику чисельність учасників НВЖ у найстарішій вікової когорти 

(N 11) цей показник слід сприймати лише як ілюстрацію спостереженої 

тенденції, тим не менше уся сукупність результатів вимірювань дає підстави 

припускати, що різниця ґендерного представництва у бік переважання жіночої 

статі серед учасників НВЖ в усіх вікових когортах не є випадковою. 

Відтак є підстави вважати, що в середовищі українських учасників НВЖ 

через більше, ніж серед решти населення, переважання представництва жінок, 

прихильність ґендерній толерантності природно також є вищою. А це вже 

можна певною мірою розглядати як ознаку акцентуації цінностей 

самовираження проти цінностей виживання (адже згідно з теорією Інглхарта – 

Вельцеля, акцентовані цінності виживання передбачають, що чоловіки більше 
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підходять на роль лідерів, тоді як цінності самовираження передбачають 

зворотне164). 

Сім’я. Теорія Інглхарта – Вельцеля відзначає, що в постіндустріальних 

суспільствах із розвиненими інститутами соціального забезпечення поширення 

цінності самовираження зменшує значення традиційної родини, сприяючи 

змінам у числі іншого й сімейних норм, акцентуючи посилення особистої 

незалежності, дедалі більше поширюючи толерантне ставлення до розлучень, 

абортів, нетрадиційної статевої орієнтації, послаблюючи той одвічний 

імператив, що сім’я має бути лише гетеросексуальною та повною165. У цьому 

зв’язку результати опитування показали, що в окремо виділеній групі 

неучасників НВЖ лише близько третини (34%) зазначили себе несімейними, 

натомість серед учасників НВЖ відповідний показник був значно більший – 

43% (табл. 4.2.14). 

Таблиця 4.2.14 

Розподіл відповідей на запитання щодо сімейного стану респондента, % 

Варіант відповіді 

Cеред учасників НВЖ  Cеред неучасників НВЖ  

Усіх 

(N 345) 

У тому числі: 

Усіх 

(N 1755) 

У тому числі: 

віком 

18–34 

роки 

(N 191) 

віком 

35–60 

років 

(N 143) 

віком 

61+ 

(N 11) 

віком 

18–34 

роки 

(N 444) 

віком 

35–60 

років 

(N 822) 

віком 

61+ 

(N 489) 

Сімейний (сума відповідей 

тих, хто перебуває в заре-

єстрованому або у фактич-

ному, незареєстрованому 

шлюбі) 

57 42 78 36 66 58 79 53 

Несімейний (сума відпові-

дей тих, хто ніколи не був у 

шлюбі, розлучений офіційно, 

розійшовся, хоча офіційно 

не розлучений, вдовіє) 

43 58 22 64 34 42 21 47 

* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

** 
Чисельність учасників НВЖ вікової когорти 61+ недостатня для доказової статистики, але 

відповідні показники наведено в таблиці як ілюстрація загальної тенденції. 
Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

                                                             
164 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. С. 81. 
165 Там само. С. 11–20. 
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Особливо яскраво ця відмінність простежувалася в наймолодшій віковій 

когорті, де кількість несімейних серед учасників НВЖ була на 16% більшою 

(58–42=16%), тоді як серед неучасників НВЖ у цій віковій когорті – навпаки – 

сімейних респондентів було на 16% більше (58–42=16%).  

Оскільки вся зазначена відмінність створювалася саме за рахунок 

наймолодшої вікової когорти (адже в наступній за віком когорті 35–60 років 

співвідношення сімейних до несімейних серед учасників і неучасників НВЖ 

було практично однаковим: 78 до 22% та 79 до 21% відповідно), то це можна 

сприймати як ще одне підтвердження думки, що закономірність 

міжпоколінських відмінностей Інглхарта – Вельцеля, установлена для 

розвинених країн, є релевантною відносно українських учасників НВЖ (але не 

стосовно решти населення, що природно, тому що Україна до таких країн поки 

не належить). 

Відтак є достатні підстави припускати, що в середовищі українських 

учасників НВЖ, передовсім молоді, прихильність сімейним цінностям у 

традиційно-архаїчному розумінні істотно менша, ніж серед решти населення, 

що можна знов таки розглядати як ознаку акцентуації цінностей самовираження 

проти цінностей виживання. 

Довіра. Доцільність аналізу в цьому аспекті зумовлювалася тим 

міркуванням, що загальновизнаному постулату Ф. Фукуями про довіру як одну 

з визначальних умов соціально-економічного прогресу166 мало відповідає 

практика вітчизняного життя: саме дефіцит довіри до інститутів держави 

експертні оцінки визначають серед найбільш значущих перешкод розвитку 

українського суспільства167. Водночас, аналізуючи феномен довіри, необхідно 

враховувати, що згідно з теорією Інглхарта – Вельцеля слід розрізняти довіру 

до людей та довіру до інститутів держави. Зокрема, велика довіра до інститутів 
                                                             
166 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. Москва: ООО 

«Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 
167 Зеленько Г. Довіра до суспільно-політичних інститутів в Україні і наслідки її дефіциту для країни. 
Studia Politologica Ucraino-Polona. 2018. Вип. 8. С. 108–118. URL: 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-14feb5ff-cc68-4eda-946c-

6bd7649442a2/c/14.pdf 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-14feb5ff-cc68-4eda-946c-6bd7649442a2/c/14.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-14feb5ff-cc68-4eda-946c-6bd7649442a2/c/14.pdf
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ієрархічної системи, через яку влада керує суспільством («вертикальна» 

довіра), зазвичай не поєднується із прагненням свободи та демократії, ба – 

навіть може сприяти диктатурі. Натомість сполучена із критичним ставленням 

до влади довіра до людей («горизонтальна» довіра) може створювати 

громадянську взаємодію на основі здатності її учасників вільно й самостійно 

думати і діяти (тобто бути відданими цінностям самовираження), що сприяє 

демократичному розвиткові («…горизонтальна довіра більшою мірою веде до 

громадянського співробітництва, що створює більший тиск на еліти на користь 

демократії, ніж вертикальна довіра»168. 

У цьому зв’язку аналіз емпіричних даних щодо довіри до окремих 

державних і недержавних інституцій з боку учасників та неучасників НВЖ 

показав, що коли йшлося про довіру до окремих інститутів державної 

ієрархічної системи української влади, показники в обох групах статистично не 

відрізнялися – перебували в межах стандартних відхилень – 1,31–2,18%  

(табл. 4.2.15). 

Це, спиратися на теорію Інглхарта – Вельцеля, можна вважати 

очікуваним ефектом, адже більша прихильність учасників НВЖ цінності 

самовираження і не мала би проявлятися в довірі до інститутів влади: «…довіра 

людей до інститутів на розвиток демократії не впливає: в цьому проявляється 

той факт, що вона не зв’язана зі стремлінням до свободи. В авторитарних 

державах рівень довіри до інститутів буває настільки ж високим, як і в 

демократичних»169. 

Натомість, коли йшлося про довіру до окремих недержавних організацій, 

результати вимірювань були зовсім інші – рівень довіри з боку учасників НВЖ 

виявився істотно вищим, ніж серед неучасників. Зокрема, щодо громадських 

об’єднань 49% проти 40% відповідно, волонтерів – 73% проти 65%, профспілок 

– 32% проти 26%. 

                                                             
168 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. С. 376–377. 
169 Там само. С. 374. 
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Таблиця 4.2.15 

Розподіл відповідей на запитання  

«Якою мірою Ви довіряєте наведеним нижче інституціям?», % 

Сума варіантів 

відповідей «Довіряю» 

та «Скоріше, 

довіряю» 

Cеред учасників НВЖ  Cеред неучасників НВЖ  

Усіх 

(N 

345) 

У тому числі: 

Усіх 

(N 

1755) 

у тому числі: 

віком 

18–34 

роки 

(N 191) 

віком 

35-60 

років 

(N 143) 

віком 

61+ 

(N 

11) 

віком 

18–34 

роки 

(N 444) 

віком 

35-60 

років 

(N 822) 

віком 

61+ 

(N 

489) 

Окремим інститутам системи української державної влади 

Кабiнету Мiнiстрiв 

Украiни 
15 15 13 36 14 14 14 17 

Верховній Раді 

України 
11 12 8 27 10 10 11 9 

Президенту України 16 14 19 27 15 11 15 17 

Правоохоронним 

органам 
32 33 29 55 30 31 29 31 

Національному 

антикорупційному 

бюро України 
16 17 15 27 15 14 16 15 

Мiськiй (селищнiй, 

сiльськiй) радi 
51 51 50 73 51 51 50 52 

Окремим українським недержавним інституціям 

Громадським 

об’єднанням 
49 55 42 46 40 43 41 37 

Волонтерам 73 76 67 91 65 65 66 65 

Профспілкам 32 29 35 27 26 24 25 30 

Релігійним 

організаціям 
37 36 37 73 43 40 41 51 

Іноземним державним інституціям 

НАТО 51 53 47 73 40 42 41 37 

Посадовцям ЄС 54 55 52 64 40 43 40 38 

Українським засобам масової інформації 

Газетам 31 26 33 82 39 33 40 45 

Радіомовленню 32 29 33 82 40 34 40 45 

Телебаченню 39 34 44 82 47 39 46 55 

Інтернет-виданням 65 68 62 64 43 59 47 23 
* 
Цифри округлено до цілих відсотків. 

** 
Чисельність учасників НВЖ вікової когорти 61+ недостатня для доказової статистики, але 

відповідні показники наведено в таблиці як ілюстрація загальної тенденції. 
*** 

Наведено дані щодо Президента України, термін чинності якого вичерпався за три тижні до 

проведення опитування. 

Джерело: моніторинг ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
 

Притому явище більшої довіри учасників НВЖ створювалося переважно 

за рахунок їхньої наймолодшої вікової когорти (18–34 роки): щодо громадських 

об’єднань 55% серед учасників НВЖ проти 43% серед неучасників НВЖ, 
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волонтерів – 76% проти 65%, профспілок – 29% проти 24% відповідно. 

Тимчасом у другій віковій когорті (35–60 років) не було статистично значимої 

різниці в довірі між учасниками та неучасниками НВЖ щодо громадських 

об’єднань (42% проти 41% відповідно) та волонтерів (67% проти 66% 

відповідно); вона фіксувалася лише щодо профспілок (35% проти 25%). Це ще 

раз підтверджує для українських учасників НВЖ релевантність ефекту 

міжпоколінських відмінностей розвинених країн Інглхарта – Вельцеля і 

дозволяє припускати, що саме молоде покоління учасників НВЖ є 

середовищем носіїв найбільш акцентованих цінностей самовираження. 

Водночас стосовно довіри учасників НВЖ до недержавних інституцій 

простежується виняток із правила – довіра до релігійних організацій менша 

(37% проти 43% серед неучасників НВЖ). Цей феномен також можна пояснити 

теорією Інглхарта – Вельцеля: по-перше, «…акцент на самовираженні 

поширюється на всі основні сфери життя людей, сприяючи зміні <…> 

релігійності…»170, по-друге, релігійні організації як традиційні ієрархічні 

структури є досить конформними утвореннями, а «…довіра людей до 

ієрархічно структурованих інститутів почасти слугує проявом соціального 

конформізму, а не особистої незалежності. Оскільки незалежність покладена в 

основу головного елемента демократії – свободи вибору, уявлення, що 

сприяють соціальному конформізму, не мають позитивного зв’язку з 

демократією на системному рівні»171. Отже, меншу довіру учасників НВЖ до 

церкви можна сприймати як свідчення їхньої більшої відданості цінностям 

самовираження, ніж це спостерігається серед решти населення. 

Також винятком на перший погляд є значно більша довіра учасників 

НВЖ до НАТО та ЄС, хоча в принципі довіра серед них до всіх державних 

інституцій не більша, ніж у решти суспільства. Цей начебто парадоксальний 

феномен відсутності різниці між учасниками та неучасниками НВЖ у довірі до 

інститутів національної держави у сполученні з діаметрально протилежним 

                                                             
170 Там само. С. 13. 
171 Там само. С. 391. 
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ставленням учасників НВЖ до політичних утворень інших держав теж можна 

пояснити, якщо прийняти доведеним, що учасники НВЖ більше за суспільство 

загалом віддані цінностям самовираження та, відповідно, демократії. Тоді стає 

зрозумілим, чому вони так сильно (на 11–14% більше за інших респондентів) 

довіряють НАТО та ЄС. Можна припускати, що в уяві більш орієнтованих на 

демократію учасників НВЖ зазначені іноземні утворення хоча й, як усі 

державні інститути, мають ієрархічну структурованість та конформізм, але, тим 

не менше, виявляються спроможними забезпечувати у своїх країнах 

демократію набагато ефективніше за українські державні інститути. 

Як іще один, на перший погляд, парадокс можна розглядати довіру 

учасників НВЖ до українських ЗМІ. Значно менша, ніж у решти суспільства 

довіра до газет, радіо й телебачення доєднується до істотно більшої (на 22%) 

довіри до інтернет-видань, серед порівняно із неучасниками НВЖ, хоча ці 

видання також є українськими ЗМІ. І знову-таки це легко пояснити, якщо 

вважати правильним припущення, що учасники НВЖ більше за інших віддані 

цінностям самовираження, свободи, демократії. Як обізнані більше за людей, 

які постійно не навчаються, вони краще розуміють, що утримання переважної 

кількості скільки-небудь помітних українських ЗМІ традиційного формату 

(газети, радіо, телебачення) потребує значних витрат, донорами яких в умовах 

слабкого рекламного ринку виступають, як правило, багаті приватні власники, 

впливаючи на політику інформаційних джерел у власних інтересах. Відтак, 

зазначені ЗМІ далеко не завжди відповідають високим журналістським 

стандартам об’єктивності та не сприяють вільному вибору та розвитку 

демократії. Натомість відносно вільніший Інтернет-простір із його величезним 

масивом інформації, у тому числі із джерел, які не потребують великих коштів, 

часто ініціативних дописів незаангажованих громадян – усе це надає значно 

більше можливостей щодо відкидання фейків, відбору об’єктивних фактів, 

розпізнавання маніпуляцій. Сприяє більшій довірі ймовірно і те, що в процесі 

НВЖ його учасники поряд з іншими компетенціями можуть ще й набувати 
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кращих навичок роботи з інформацією, аніж ті, хто не навчається, відтак 

учасникам НВЖ легше орієнтуватися в інформаційному масиві Інтернет-

простору. Притому найбільший показник довіри учасників НВЖ до інтернет-

видань фіксувався у наймолодшій віковій когорті (68%); так само у цій віковій 

когорті були найменші показники довіри до газет (26%), радіо (29%) і 

телебачення (34%). Це може слугувати ще одним аргументом на користь 

припущення, що учасники НВЖ взагалі та їхня частка серед молодого 

покоління зокрема представляють середовище, де цінності демократії та 

свободи самовираження поширені значно більшою мірою, ніж серед решти 

населення. 

Відтак можна вважати, що простежені відмінності цінностей українських 

учасників та неучасників НВЖ в аспекті довіри пояснюються превалюванням в 

середовищі учасників НВЖ демократичних цінностей свободи та 

самовираження значно більшою мірою, ніж серед решти населення. 

У підсумку вимірювання наведених вище емпіричних даних достатньо 

обґрунтовано доводить правильність висунутої гіпотези, що посилення участі 

населення України у процесі НВЖ сприятиме збільшенню в суспільстві 

питомої ваги сучасних західних і зменшенню архаїчних пострадянських 

цінностей, прискорюватиме транзит до демократії та стимулюватиме 

соціально-економічне зростання. Таке розуміння наслідків НВЖ викликає 

потребу якомога ширшого залучення українців до участі в цій діяльності, але 

поки що вона відбувається здебільшого стихійно і результати змушують бажати 

набагато кращого.  

З урахуванням того, що представлені дані переконливо доводять велику 

значущість ролі НВЖ у формуванні проєвропейських цивілізаційних цінностей, 

важко оцінювати кількісні показники цього явища в Україні позитивно, 

особливо порівняно з іншими європейськими країнами.  

За даними багаторічного моніторингу ГО «Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» / ГО «Центр «Соціальний 
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моніторинг» за участю відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», хоча кількість учасників НВЖ в Україні за понад 20 років 

збільшилася з 6,9% у 1997 р. до 16,0% у 2019 р., це набагато менше за 

показники майже всіх європейських країн. Так, за даними, доступними для 

коректного порівняння, Україна 2012 р. посідала 28-ме місце серед 29 країн 

Європи, тоді як країни кластера протестантської Європи посідали перші з 

дев’яти місць із показниками від 35,8% у Німеччині до 51,8% у Норвегії172. 

Отже, доцільно запровадити державну політику сприяння участі 

населення України в НВЖ не лише як бажану, а й як неодмінну умову 

подальшого розвитку. Отримані результати дозволяють окреслити основні 

напрями такої політики на користь соціально-економічного зростання країни. 

Зокрема, видається доцільним ініціювати на рівні вищого політичного 

керівництва країни експертне обговорення потреби розроблення Комплексної 

цільової державної програми сприяння залученню населення України до НВЖ, 

основними напрямами якої може бути визначено: 

– з боку вищої державної влади – рекламування корисності НВЖ для 

людини та суспільства; сприяння діяльності всіх суб’єктів забезпечення 

процесу НВЖ; 

– з боку законодавчої влади – розроблення соціально-економічних 

стимулів діяльності всіх суб’єктів забезпечення процесу НВЖ;  

– з боку центральних органів виконавчої влади – забезпечення 

оперативної діяльності всіх суб’єктів процесу НВЖ, у тому числі окремо з боку 

Державної служби зайнятості – удосконалення інструментів реалізації 

ваучерного навчання та з боку Міністерства інформаційної політики – 

розроблення системи цифрових інструментів пошуку і доступу до широкого 

кола навчальних тем; 

                                                             
172 Моніторингове порівняльне соціологічне дослідження «Європейське соціальне дослідження» 

(European Social Survey). URL: www.europeansocialsurvey.org 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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– з боку органів місцевого самоврядування – сприяння забезпеченню 

оперативної діяльності всіх місцевих суб’єктів процесу НВЖ, у тому числі й 

передовсім роботодавців усіх форм власності та навчальних закладів; 

– з боку роботодавців усіх форм власності – сприяти участі в НВЖ своїх 

працівників, у тому числі як умови трудового договору; 

– з боку навчальних закладів – включати в начальні програми курс НВЖ, 

змістом якого, з урахуванням віку та підготовленості користувачів, стане 

тематика щодо корисності НВЖ для людини та суспільства, опанування 

інструментами пошуку потрібної інформації та її фільтрування, прищеплення 

практичних навичок НВЖ. 

Щодо викладеного у підрозділі 4.2 у підсумку можна визначити таке: 

1. Як формально організована українська система освіти, так і менш 

формальне/організоване навчання впродовж життя (НВЖ) мають істотні 

резерви у стимулюванні інноваційного розвитку і ширше – у збільшенні в 

суспільстві питомої ваги сучасних західних і зменшенні архаїчних 

пострадянських цінностей заради акселерації вдосконалення демократії та 

соціально-економічного зростання. Система освіти здатна значно більшою 

мірою сприяти розкриттю якостей лідера і керівника, реалізації 

підприємницького потенціалу особистості, якщо акцентуватиме не стільки на 

нагромадженні формальних знань, скільки на більшій навчальній свободі 

користувачів і цілеспрямованому формуванні цінностей підприємницько-

новаторського світогляду. Процес НВЖ здатний значно більшою мірою 

сприяти просуванню до рівня соціально-економічного розвитку передових 

держав, якщо частка його учасників в Україні збільшиться з нинішніх менше 

чверті населення до понад половини – як це реалізується в країнах –лідерах 

навчання в культурно-ціннісному кластері протестантської Європи. 

2. Серед українських учасників НВЖ, на відміну від решти населення, 

спостережено переважання секулярно-раціональних цінностей над 
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традиційними та цінностей самовираження над цінностями виживання. 

Причина цих відмінностей полягає в різниці ціннісних орієнтацій: українських 

учасників НВЖ на противагу решті населення набагато більше схожі з 

цінностями, властивими жителям країн, які найбільше прогресували в русі до 

постіндустріального, багатого, демократичного суспільства. Соціологічні 

вимірювання доводять правильність гіпотези, що посилення участі населення 

України в процесі НВЖ сприятиме збільшенню в суспільстві питомої ваги 

сучасних і зменшенню архаїчних цінностей. Таке розуміння наслідків НВЖ 

викликає потребу реалізації державної політики сприяння навчанню населення 

не просто як бажаної й доцільної, а як неодмінної умови подальшого розвитку, 

оскільки встановлені властивості українських учасників НВЖ є сприятливими 

не тільки для них особисто, а й водночас слугують факторами соціально-

економічного розвитку суспільства. 

3. Ефективною стратегією реалізації державної політики стимулювання 

населення до участі в НВЖ може виступати діяльність центральних органів 

виконавчої влади та органів самоврядування територіальних громад щодо 

стимулювання роботодавців приватного сектора і суб’єктів управління та 

господарювання державного сектора до посилення процесу постійного 

навчання своїх працівників. Доцільними складовими такої стратегії можуть 

виступати партнерство широкого кола суб’єктів НВЖ; удосконалення 

нормативної бази задля охоплення широкого спектра партнерів кращими 

законодавчими та виконавчими механізмами взаємодії щодо збільшення 

охоплення, власне змісту навчання, сертифікації досягнень, контролю роботи за 

основними напрямами (загальна та професійна освіта й навчання, набуття 

навичок і компетенцій, реалізація навчальних здобутків на ринку праці тощо) 

на різних рівнях (від центрального до місцевого) управління та координації між 

організаціями різних сфер (освіти, зайнятості, охорони здоров’я, соціальними 

службами тощо); надання державою іншим суб’єктам (секторам, окремим 
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організаціям і громадянам) можливостей та ресурсів для фінансування і 

постачання послуг з НВЖ з урахуванням особливо важливої ролі роботодавців, 

які можуть перетворити постійне навчання своїх працівників на умову 

трудового договору. 
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Висновки та рекомендації 

 

1. Багатоаспектний аналіз ціннісної складової економічних орієнтацій 

українців показав, що ціннісні пріоритети формування економічної поведінки 

загалом поступово змінюються протягом усього трансформаційного часу в 

напрямі наближення до цінностей населення демократичних країн із 

розвиненою ринковою економікою. 

2. Водночас процес позбавлення цінностей минулого авторитарного 

устрою суспільства із командно-адміністративною економікою та засвоєння 

цінностей демократичного ринкового укладу відбувається досить повільно, 

часом – суперечливо, як значною мірою детермінований станом добробуту, що 

в українців переважно змінюється майже синхронно із періодами зростання і 

спадів в економіці. Відтак у сучасному українському суспільстві поки існує 

суміш залишків радянської/пострадянської та паростків західної економічної 

поведінки в різних пропорціях залежно від соціально-демографічних 

характеристик окремих соціальних груп. Нинішній суперечливий стан ціннісної 

основи світогляду українців стосовно економічної сфери зокрема проявляється 

в такому:  

– загалом сформувалися тенденції зміни цінностей щодо оплати праці на 

користь прихильності винагороді згідно з особистими зусиллями замість 

раніше традиційної «зрівнялівки»; щодо ставлення до співвідношення часток 

приватної і державної власності в економіці на користь більшої віри в 

ефективність приватного бізнесу; щодо визнання ефективності конкуренції; 

водночас, попри поступове зменшення питомої ваги патерналістських настроїв, 

частка їхніх прибічників усе ще значною мірою переважає частку прибічників 

власної відповідальності за своє життя, що не спостерігається у країнах ЄС; 
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– якщо найважливішим аспектом праці для українців є висока оплата, 

чого не спостерігається в «Старій Європі», то другою за значенням цінністю є 

зручні години роботи, що споріднює Україну з іншими європейськими 

країнами; у ряді аспектів трудової етики сучасне українське суспільство досить 

близьке до європейських лідерів, водночас існує важливий виняток – занадто 

слабке сприйняття роботи як суспільного обов’язку, тоді як у країнах ЄС із 

високим соціально-економічним розвитком превалюють засвоєні основи 

протестантської трудової етики, що стверджують сумлінну працю на благо себе 

й суспільства як одну із найбільших людських чеснот; 

– українцям важливо мати зручний графік роботи, довготривалу 

відпустку та, водночас, добре заробляти, але ініціативність та бажання 

отримати відповідальну роботу не є пріоритетами, також українці бажають 

мати право відмовитись від роботи у випадку безробіття, але не втрачати 

державну допомогу – такий еклектичний комплекс бажань не цілком збігається 

з думками інших європейців; водночас більшість співвітчизників вважають, що 

робота необхідна не стільки для простого відтворення умов своєї 

життєдіяльності, скільки для розвитку талантів, отримання можливостей 

трудових і кар’єрних досягнень, що більше відповідає модерним європейським 

уподобанням;  

– ціннісне наповнення поняття справедливості стосовно сплати податків в 

українському суспільстві істотно відрізняється від звичного розуміння в інших 

країнах Європи порівняно більшою поблажливістю українців до порушників 

податкових зобов’язань; стосовно розподілу доходів відчуття несправедливості 

у більшості українців набагато сильніше, ніж в інших європейців; стосовно 

корупції розуміння українцями справедливості має характерні особливості – 

засуджується корумпованість посадовців-хабарників, але водночас для значної 

частини населення хабарництво на особистому рівні є поширеним і 

сприймається як майже природна поведінкова практика, притому важко 
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впевнено виокремити соціальні групи, потенційно здатні активізуватися задля 

мінімізації корупції, що не властиве суспільствам розвинених країн ЄС. 

3. Зміни цінностей у суспільстві значною мірою детермінує панівна в 

ньому громадська думка, відтак цілеспрямована діяльність з її формування 

здатна прискорити процес трансформації економічних орієнтацій українців у 

напрямі наближення до властивих більшості жителів розвинених країн ЄС. 

Задля ефективного формування корисної для соціально-економічного розвитку 

громадської думки потрібно розуміти її сутність як явища та закономірності 

створення інформації, сприйняття та оцінювання населенням виробленого 

інформаційного продукту, зокрема таке: 

– громадська думка – оціночне судження суб’єкта про проблему чи 

об’єкт, які зачіпають інтереси суб’єкта, інтерес – це ціннісна позиція суб’єкта 

щодо умов і способів свого життя і поведінки, тому він є потужним 

регулятором соціальної поведінки суб’єктів. Відтак розуміння вихідних 

інтересів дозволяє зрозуміти, які суб’єкти формування громадської думки 

перебувають за цими інтересами; 

– аналіз оцінок і довіри до джерел інформації про суспільно-політичні 

феномени показав, що через специфіку інформації варіюється її оцінка 

споживачем, зважаючи на його власний досвід і надання різної ваги таким 

критеріям, як адекватність, точність, достовірність, змістовність, доступність, 

актуальність, своєчасність, ексклюзивність, авторитетність, якість самого 

джерела інформації, тематична належність, охоплення, повнота, корисність, 

релевантність та вартість;  

– виокремлюються внутрішні та зовнішні суб’єкти формування 

громадської думки: до внутрішніх відносяться суб’єкти, які безпосередньо 

впливають на формування громадської думки в економічній сфері (економічні 

та соціальні інститути, які займаються виробництвом і розподілом благ, послуг, 

регулюванням грошового обігу, організацією праці тощо), до зовнішніх – 

органів влади, які безпосередньо не регулюють економічну сферу (громадські 
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організації, ЗМІ, групи населення за професійними, економічними, 

політичними та іншими ознаками, що мають досвід здійснення економічних 

практик тощо). Серед означених суб’єктів особливо виокремлюються ЗМІ як 

найбільш масовий суб’єкт впливу на економічну поведінку населення; 

– взаємозв’язок цінностей і ставлення до економічних питань є 

багатоаспектним: а) цінності входять у структуру мотивації і проявляються в 

імперативності, суб’єктивно забарвлюючи об’єкти реальності та створюючи 

ставлення до них; б) цінності є необхідним компонентом свідомості та 

виконують функцію формування світогляду; всі форми суспільної та 

індивідуальної свідомості містять оціночні елементи, завдяки яким свідомість 

відображає об’єкт в його суб’єктивному «людському вимірі»; світ об’єктивних 

процесів і явищ представлений у свідомості крізь призму моральних, 

естетичних, релігійних, соціокультурних, політичних та інших цінностей; для 

передбачення впливу будь-якого економічного чинника потрібно аналізувати 

його відображення в системі цінностей індивіда/суспільства; в) цінності 

виконують практично-діяльну функцію, активно впливаючи на постановку 

цілей, вибір засобів досягнення, ставлення до предмета і продукту діяльності та 

зміст самої діяльності (цей аспект цінностей набуває особливої важливості в 

періоди соціально-економічної нестабільності – змін, реформ, криз тощо). 

4. Ціннісна основа інноваційного розвитку тісно пов’язана зі здатністю 

систем виховання, навчання та освіти віднаходити й готувати до праці 

особистості, чутливі до прищеплення їм цінності вмотивованості щодо 

реалізації свого підприємницького потенціалу, та особистості, чутливі до 

розвитку в них цінності лідерства. Сенс цієї функції системи освіти полягає в 

тому, що: а) люди, найбільше вмотивовані до реалізації свого 

підприємницького потенціалу, є, як правило, найбільшими продуцентами 

інновацій; б) лідери та керівники різних рівнів за визначенням мають більше за 

інших працівників, можливості сприяти створенню інновації. Відтак у 

стимулюванні інноваційного розвитку, що найбільше забезпечує економічне 



Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

146 

зростання (останніми роками воно особливо потрібне світу внаслідок 

гальмування економіки через пандемію коронавірусу, але для України, якій 

потрібно відновлювати економіку не тільки після пандемічних втрат, а ще й у 

повоєнних умовах, воно постає як надзвичайно актуальна життєва 

необхідність) ключова роль належить підприємцям-керівникам, які, згідно з 

постулатами теорії менеджменту, є творцями інновацій та економічними 

лідерами (хоча в Україні їхня діяльність поки ускладнена регуляторними 

бар’єрами, проте проблему нескладно розв’язати шляхом вдосконалення 

нормативної бази). 

5. Досвід найбільш інноваційних країн світу доводить, що сприяння через 

систему освіти нагромадженню людського капіталу, вмотивованого до 

реалізації власного підприємницького потенціалу та здатного до лідерства, 

потребує зміни парадигми української освіти (що поки відстає від кращих 

зразків передовсім саме в аспектах практичної орієнтації, формування 

вмотивованості до генерації інновацій, підготовки до лідерства та реалізації 

підприємницького потенціалу користувачів) від примату накопичення 

формалізованих знань відповідно до чинних освітніх стандартів до пріоритетів 

надання достатньої свободи учням/студентам у виборі варіантів навчання та 

запровадження цілеспрямованого впливу на формування цінностей 

підприємницько-новаторського світогляду в дітей та молоді. 

6. Трансформаційний процес засвоєння перехідними економіками 

демократичних ринкових цінностей значною мірою відбувається через 

механізм збільшення в суспільстві частки людей, яким властива економічна 

поведінка, зумовлена ціннісними орієнтаціями, схожими з орієнтаціями 

більшості населення країн кластера протестантської Європи, котрі найбільше 

прогресували в русі до постіндустріального, багатого, демократичного 

суспільства.  

7. Багатолітні соціологічні вимірювання показують, що в Україні таку 

прогресивну частку населення можна виокремити за ознакою участі у процесі 
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навчання впродовж життя (НВЖ; англ. – lifelong learning – LLL), адже 

порівняння ціннісних орієнтацій в економічній сфері та економічної поведінки 

цих людей із рештою українців доводить значні відмінності, натомість 

порівняння з іншими європейцями доводить істотну схожість, а саме: 

– учасники НВЖ краще відносно решти населення України зайняті на 

ринку праці,  їхня робота більше відповідає професійно-освітньому рівню та 

вони більше переконані щодо легкості знаходження іншої роботи; значно краще 

володіють ключовими комунікативними компетенціями; мають вищий рівень 

добробуту та більшу можливість заощаджувати; схильні до зокрема більш 

активних інвестиційних та взагалі економічних життєвих стратегій; значно 

більше налаштовані на оптимістичні очікування щодо можливих зміни у своєму 

житті в найближчому майбутньому; значно більше представлені у соціальних 

стратах середнього класу і вищих; удвічі більше схильні до ведення власного 

бізнесу; планують і надалі підвищувати власний освітній рівень значно 

більшою мірою, ніж неучасники НВЖ; також простежуються закономірності у 

співвідношенні учасників і неучасників НВЖ у віковому вимірі: чим молодші 

респонденти, тим більше вони залучені до НВЖ; в освітньому вимірі: чим 

більше освічені опитані, тим більше вони залучені до НВЖ; за основним родом 

занять: частка учасників НВЖ серед працюючих більша, ніж серед тих, хто не 

працює; 

– цінності українських учасників НВЖ на противагу решті населення 

набагато більше схожі з властивими жителям країн протестантської Європи, 

зокрема серед учасників НВЖ спостерігається переважання секулярно-

раціональних цінностей над традиційними та цінностей самовираження над 

цінностями виживання; відмінності учасників НВЖ від неучасників в аспектах 

ставлення до релігійності, ґендерної рівності, сім’ї та довіри до інституцій 

найбільш яскраво проявляються в наймолодшій віковій когорті, тоді як у 

старших когортах відмінності менші або відсутні, що відповідає закономірності 

зміни цінностей поколінь в розвинених країнах, де молодь надає секулярно-
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раціональним цінностям і цінностям самовираження більшого значення, аніж 

старші покоління. 

8. Наведені результати соціологічних вимірювань доводять правильність 

гіпотези, що посилення участі населення України у процесі НВЖ сприятиме 

збільшенню в суспільстві питомої ваги сучасних західних і зменшенню 

архаїчних пострадянських цінностей, прискорюючи транзит до демократії та 

стимулюючи соціально-економічне зростання. Таке розуміння наслідків НВЖ 

викликає потребу реалізації державної політики сприяння навчанню населення 

не просто як бажаної та доцільної, а як неодмінної умови подальшого розвитку, 

оскільки встановлені властивості українських учасників НВЖ є корисними не 

тільки для них особисто, а й сприяють соціально-економічному розвиткові 

усього суспільства. Водночас кількісні показники українського НВЖ поки 

занадто малі: хоча найбільш загальна тенденція динаміки кількості учасників 

НВЖ в Україні протягом 22-річного аналізованого періоду (1997–2019 рр.) 

полягає у збільшенні з 6,9% у 1997 р. до 16,0% у 2019 р., це значно менше за 

показники майже всіх європейських країн, зокрема, 2012 р. Україна посідала 

28-ме місце серед 29 країн Європи; показники перших дев’яти країн коливалися 

від близько 36% у Німеччині до близько 52% у Норвегії; 

9. Процес зміни ціннісних пріоритетів українців в економічній сфері в 

напрямі наближення до ЄС можна прискорювати, зосереджуючи заходи 

державної політики на додаток до трьох головних завдань: повоєнного 

відновлення економіки, компенсації втрат у соціальній сфері та зміцнення 

обороноздатності країни, ще на розв’язанні кількох проблем, важливих для 

забезпечення добробуту, соціальної стабільності та невідворотності 

європейського вибору. До зазначених проблем за результатами здійсненого 

дослідження можна віднести такі, як: надмірна нерівність доходів, значна 

частка неофіційної зайнятості, можливі рецидиви пандемії COVID-19, потреби 

вдосконалення інформаційної політики формування громадської думки, 

стимулювання інноваційного розвитку економіки й заохочення населення до 
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постійного опанування новими знаннями, уміннями, навичками та 

компетенціями. 

Зважаючи на викладеного, при розробленні державної політики можна 

пропонувати враховувати такі міркування. 

Щодо надмірної нерівності доходів. Для мінімізації зменшення попиту на 

товари та послуги через обмеженість статків істотної частини населення та 

попередження іще більшого зростання відчуття соціальної несправедливості 

(загрози суспільному спокою) доцільно посилювати соціальну допомогу 

найбільш вразливим верствам населення, потреба щодо чого не тільки не 

зникає з порядку денного, а іще більше актуалізується через зростання кількості 

нужденних у повоєнні часи. 

Щодо неофіційної зайнятості. Зважаючи на її властивість до певної міри 

компенсувати вади легального ринку праці, заходи державної політики з 

мінімізації неофіційної зайнятості доцільно запроваджувати вкрай обережно, 

зважуючи співвідношення корисних і шкідливих ефектів, посилюючи тиск на 

роботодавців та працівників поступово, передбачаючи для частини 

працюючого населення, котру найбільше зачіпатимуть обмеження, соціальні та 

економічні стимули полегшення перехідного періоду. Заходи з детенізації 

доцільно фокусувати передовсім на вдосконаленні нормативної бази, 

зменшенні податкового навантаження, стимулюванні безготівкових 

розрахунків, спрощенні та прозорості адміністрування бізнесу, створенні єдиної 

інформаційно-аналітичної та контрольно-облікової автоматизованої системи, 

що уможливить мінімізацію впливу людського фактора.  

Щодо можливих рецидивів пандемії COVID-19 варто розробити державну 

стратегію повноцінної адаптації населення та бізнесу до наступних хвиль 

пандемії, що має передбачати комплекс як тимчасових короткострокових 

(соціальна допомога, послаблення фіскального тиску тощо), так і системних 

довготривалих заходів із розвитку містобудівельної інфраструктури, ринку 
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електронної комерції, поширення дистанційної праці, цільового стимулювання 

окремих галузей і секторів економіки. 

Щодо інформаційної політики формування громадської думки доцільно 

використовувати моделі управління економічними оцінками населення, 

запроваджуючи на їх основі заходи щодо спрощення вибору економічної 

поведінки в напрямі відповідності інтересам соціальних спільнот, у тому числі 

зважаючи на досвід передових економік світу щодо коригування ментальних 

моделей в напрямі соціально-корисного вибору дій людини; у створенні 

інформації доцільно зосереджуватися на поширенні позитивних наративів 

(висвітленні добрих результатів реформ, історій успіху, вдалих громадських 

ініціатив тощо) та підвищенні медіа-грамотності населення; також потрібне 

вдосконалення медійного законодавства (особливо щодо онлайн-простору) та 

постійний моніторинг інформаційного простору.   

Щодо стимулювання інноваційного розвитку економіки доцільно 

зосередитися на зміні парадигми української освіти в напрямі продукування 

людського капіталу, вмотивованого до реалізації власного підприємницького 

потенціалу та здатного до лідерства, чому слугуватиме вдосконалення 

навчальних програм з урахуванням інтересів бізнесу; запровадження 

інтерактивного навчання; включення бізнес-лідерів у навчальний процес; 

стимулювання студентської активності шляхом участі в конкурсах соціальних 

підприємців-початківців; допомога в започаткуванні студентського бізнесу; 

посилення участі в міжнародному обміні; налагодження партнерства бізнесу з 

університетами; відкриття навчальними закладами набору на затребувані 

професії майбутнього. 

Щодо заохочення населення до навчання впродовж життя доцільно 

передбачити відповідну діяльність як невід’ємну частину державної соціально-

економічної політики, до реалізації якої можуть бути залучені центральні 

органи виконавчої влади та органи самоврядування територіальних громад, які 

в межах своїх повноважень мають важелі для стимулювання роботодавців 
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приватного сектора і суб’єктів управління й господарювання державного 

сектора до посилення процесу постійного навчання своїх працівників із 

залученням широкого кола партнерів і джерел фінансування (державних, 

громадських і приватних організацій, у тому числі суб’єктів надання 

навчальних послуг з різних галузей і секторів – освіти, зайнятості, охорони 

здоров’я, соціальних служб тощо). 
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