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АНОТАЦІЯ 

Перегуда Ю. А. Суспільно-географічне дослідження формування 

середнього класу Столичного макрорайону України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2014 – 

2018 рр. відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економічної 

та соціальної географії географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-

правові акти України: Конституція України, Цивільний кодекс, Закон 

України «Про стимулювання розвитку регіонів», Стратегія подолання 

бідності (затверджено розпорядженням КМУ від 16 березня 2016 р. № 161-р), 

Державна цільова програма подолання та запобігання бідності на період до 

2015 р. (затверджено постановою КМУ від 31 серпня 2011 р.), Концепція 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 

2018 – 2020 рр. (розпорядження КМУ від 13 вересня 2017 р. № 664-р), 

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014 – 2024 рр. (розпорядження КМУ від 28 серпня 

2013 р. № 641-р); матеріали Державної служби статистики України; 

статистичні матеріали, зібрані автором у статистичних управліннях 

Київської, Чернігівської, Житомирської областей та м. Києва, наукові праці, 

статистичні щорічники та бюлетені. 

У дисертаційній роботі показано, що саме дослідження середнього 

класу на суспільно-географічній методологічній основі дозволяє виявити 

просторові аспекти розвитку цього суспільного й економічного явища. Також 

проведено аналіз наявного доробку суспільно-географічної науки в цьому 
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напрямі, розвиток поглядів на еволюцію середнього класу як наукової 

категорії. 

Так, було встановлено, що під терміном «бідність» розуміють 

негативне соціально-економічне явище з поширенням у просторових межах, 

при якому людина або з причини недостатнього рівня доходів, або внаслідок 

нерозумного та неправильного способу їх витрат не здатна підтримувати 

такий рівень життя, за якого вона може задовольняти свої фізичні та духовні 

потреби й потреби своїх утриманців, забезпечити собі прийняті в суспільстві, 

членом якого вона є, усталені стандарти й норми життя, матеріальний стан, 

рівень добробуту в конкретний соціально-економічний період. При цьому 

бідність може бути результатом різних економічних, суспільних і політичних 

процесів. В силу низки обставин саме бідність наразі є найбільш поширеним 

негативним економічним явищем, яке становить найбільшу загрозу 

суспільній безпеці. 

Поняття «середній клас» найчастіше визначають як частину населення, 

яка має необхідні матеріальні ресурси, відповідний рівень освіти та 

професійної підготовки, виконує важливу роль у підтримці стабільності в 

країні загалом та в регіоні зокрема, тому потребує дій на державному рівні, 

які мають бути направлені на формування середнього класу й викорінення 

бідності шляхом запровадження ефективних реформ. Прийнято вважати, що 

саме середній клас є основою сталого розвитку суспільства, тривалого та 

якісного економічного зростання. 

Погляди на середній клас із плином часу суттєво змінювалися, так само 

як і на бідність та соціальну чесність. У роботі розкрито суть зміни наукових 

підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності та 

формування середнього класу в регіоні, визначено такі історичні періоди 

цього процесу: 1) стародавні часи – середина ХVІІ ст. – зародження та 

поширення нерівності; 2)  кінець XVIII ст. – перша половина XX ст., під час 

якого було висунуто пояснення соціально-економічного підґрунтя бідності та 

можливостей скорочення кількості її представників; 3) часовий проміжок ХХ 
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ст., пов’язаний з управлінням, процесами інноваційного характеру у сфері 

нерівності та становленні середнього класу; 4) сучасний, у якому розкрито 

законодавчі ініціативи, які спрямовані на регіональний розвиток та 

зменшення соціально-економічної нерівності в суспільстві в межах країни. 

Суспільна географія вивчає майнове розшарування суспільства (його 

просторові аспекти) та наслідки цього процесу. Було встановлено, що 

основними методами суспільно-географічного дослідження середнього класу 

є такі: 1) діалектичний; 2) історичний; 3) порівняльно-географічний; 

4) системний; 5) логічний; 6) синтезу; 7) індукції та дедукції.  

Власне, суспільно-географічне дослідження передбачає аналіз таких 

методологічних складників: 1) визначення дослідницької мети вивчення 

тематики суспільно-географічного формування середнього класу, що 

дозволить отримати внаслідок логіко-аналітичного інструменту наукове 

пізнання об’єктивних знань (істини) про науково-практичний стан цієї 

проблематики; 2) детермінація чітких методів наукового дослідження, що 

визначають закономірності суспільно-географічного дослідження середнього 

класу; 3) усебічний та комплексний аналіз наявних наукових матеріалів 

відповідної сфери; 4) збагачення тематики науковою авторською новизною. 

Методологія суспільно-географічних досліджень формування 

середнього класу становить комплексну стратегію розкриття теоретичної 

проблеми щодо практичного стану розвитку середнього класу в країні за 

допомогою методів отримання достовірних об’єктивних знань, що 

взаємодоповнюють один одного, для досягнення спільної наукової мети. Для 

розробки стратегії формування середнього класу суспільно-географічне 

дослідження передбачає три основні напрямки розвитку, а саме: 1) пізнання 

сутності формування середнього класу саме як суспільно-географічного 

процесу; 2) виявлення специфічних територіальних форм його 

самоорганізації; 3) аналіз виявлення регіональних особливостей середнього 

класу як частини суспільства та частини кожної територіальної громади. 
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Основний обсяг роботи – детальний аналіз специфіки формування 

середнього класу в Столичному макрорайоні України (Чернігівська, 

Київська, Житомирська області та місто Київ). У рамках цього аналізу було 

розглянуто регіональні особливості соціально-економічної нерівності, 

бідності, підходи до їх районування. Було виявлено чинники майнового 

розшарування населення, зокрема виникнення такого явища, як середній 

клас, причини його появи та суспільна функція. Було встановлено специфіку 

формування середнього класу саме в Столичному макрорайоні країни. 

У межах дослідження було виявлено особливості розподілу соціально-

економічної нерівності в Столичному макрорайоні, які збігаються з 

особливостями рівнів регіонального розвитку. У столиці, обласних центрах 

та найбільших містах регіону показники нерівності найбільші, у той час як у 

сільській місцевості та на периферійних територіях соціально-економічна 

нерівність має більш стриманий характер. При цьому територіальний 

розподіл середнього класу в макрорайоні має більш виражений характер. В 

основному представники середнього класу концентруються у найбільших 

містах. На периферійних територіях здебільшого можна спостерігати більш 

суттєвий розрив у доходах. До чинників, які прямо впливають на 

нерівномірний розподіл доходів населення, можна віднести: різноманітні 

виплати з державного бюджету, наявність у людини власного бізнесу тощо. 

До факторів, які опосередковано впливають на соціально-економічну 

нерівність, належать загальний рівень розвитку території, рівень заробітної 

плати у приватному секторі, а також освітній рівень населення і його 

кваліфікація. 

На формування середнього класу в макрорайоні мають вплив ті самі 

чинники, що й на виникнення соціально-економічної нерівності: обсяг 

доходів домогосподарств, наявність приватної власності, яка може 

приносити дохід, та особистого бізнесу. Окрім цього, чинниками 

ідентифікації середнього класу є рівень освіти населення, його кваліфікація. 

Фактично середній клас можна вважати частиною міського способу життя. 
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У динаміці формування середнього класу на території Столичного 

макрорайону визначаються два періоди: до 2014 р. спостерігалося повільне 

збільшення чисельності середнього класу, тоді як у подальшому його 

формування завмерло передусім через масштабну економічну кризу в 

державі та скорочення фактичних доходів населення. Територіальний 

розподіл представників середнього класу в макрорайоні також має виражену 

тенденцію: спостерігається концентрація його представників у Столичному 

регіоні та у м. Києві, а також (частково) в обласних та районних центрах. 

Під час дослідження специфіки формування середнього класу в 

Столичному макрорайоні було розкрито механізм впливу соціально-

економічної нерівності на його розвиток. Зокрема, було виявлено систему 

чинників та важелів, під впливом яких майнове розшарування в регіоні 

збільшується і, як результат, гальмує економічне зростання та соціально-

економічний розвиток цієї території. 

Також було визначено сучасний стан формування середнього класу в 

Столичному макрорайоні: на сьогодні він становить сформовану суспільну 

єдність. Середній клас у макрорайоні є наразі вагомим чинником його 

соціально-економічного розвитку, він створює ємний споживчий ринок, 

покращує демографічні показники, стимулює трудову міграцію. 

Негативними наслідками розвитку середнього класу в Столичному 

макрорайоні є те, що він «відтягує» людський та інвестиційний ресурс з 

інших регіонів України, а також створює додаткове навантаження на 

навколишнє середовище. 

Авторський внесок у розвиток цієї тематики складає декілька позицій. 

У контексті розвитку методологічної бази автором було здійснено змістовне 

наповнення поняття «середній клас» із суспільно-географічних позицій, 

показано структуру механізму впливу цього явища на регіональний розвиток. 

Було надано характеристики бідності, нерівності саме як чинників 

регіонального розвитку, розширено науковий інструментарій. 
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Крім того, автором було вичерпно проаналізовано це явище в 

Столичному макрорайоні країни., сформульовано найбільш коректні 

показники ідентифікації середнього класу, систематизовано фактори його 

виникнення й формування.  

Автором запропоновано власне бачення засад стратегії державної 

політики формування середнього класу в Україні, механізму її реалізації в 

межах регіонального розвитку. Було доведено, що для забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку регіону необхідно розробити комплексну 

стратегію формування середнього класу в регіоні, засновану на 

обґрунтованому прогнозі його розвитку з заздалегідь передбаченим 

механізмом її імплементації до регіональної політики держави. 

Для формування положень стратегії було досліджено поточний стан 

державної політики щодо подолання соціально-економічної нерівності та 

боротьби з бідністю. Також було проаналізовано рівень науково-методичного 

забезпечення політики в цьому напрямі. Формування середнього класу в 

Україні та збільшення його частки в населенні є загальновизнаним і в 

наукових колах, і на рівні державного управління та нормативно-правової 

бази. На сьогодні формування середнього класу зафіксовано як одна з цілей 

соціально-економічного розвиту держави. Втім, недоліком державного 

стратегічного планування є недостатня увага до територіального аспекту 

формування середнього класу. Механізми, які передбачають підтримку 

середнього класу лише на загальнодержавному рівні, матимуть наслідком 

виникнення нерівності між соціально-економічним розвитком (чисельністю 

середнього класу) окремих регіонів. 

Ефективна державна політика щодо сприяння розвитку середнього 

класу має спиратися на обґрунтований прогноз. Але дані стосовно подальшої 

зміни чисельності середнього класу в країні не є однозначними, оскільки 

основні чинники, які впливають на його частку в суспільстві, та 

характеристики домогосподарств, які належать до середнього класу, самі є 

важкопрогнозованими. Чисельність середнього класу в Україні (і на 
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державному, і на регіональному рівнях) тісно пов’язана з рівнем 

економічного розвитку, фактичними доходами населення і їх розподілом. 

Невизначеність перспектив економічного зростання в країні, а також 

наявність декількох принципових нерозв’язаних економічних проблем 

роблять проблематичним достовірне прогнозування чисельності середнього 

класу. Суспільно-географічний механізм формування середнього класу має 

передбачити такі заходи (окрім власне важелів соціально-економічного 

розвитку регіону), як розвиток соціальної інфраструктури в регіоні, сприяння 

налагодженню тісніших зв’язків у територіальних громадах та створення 

регіональних проектів розвитку, котрі мають сприяти зростанню 

регіонального ВВП та доходів населення, їх рівномірному розподілу. 

Ключові слова: майнова структура суспільства, бідність, середній клас 

та його структура, принципи ідентифікації середнього класу, стратегія 

розвитку середнього класу, регіональний розвиток, Столичний макрорайон. 

 

ABSTRACT 

Pereguda Yu.A. Socio-geographical Study of the Middle Class 

Formation of the Metropolitan Macrodistrict of Ukraine.– Qualifying 

Academic Paper. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Geography (PhD): Speciality 11.00.02 

«Economic and Social Geography». – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The project on the topic of the thesis was carried out during 2014 – 2018 in 

accordance with the plans of research work of the Department of Economic and 

Social Geography of the Faculty of Geography of Kyiv National Taras Shevchenko 

University. 

The information base of the research was compiled by the legislative and 

regulatory acts of Ukraine: the Constitution of Ukraine, the Civil Code, the Law of 

Ukraine "On Stimulating the Development of Regions", the Strategy for 

Overcoming Poverty (approved by the Decree of the Cabinet of Ministers dated 16 
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March 2016 No. 161-p), the State Target Program for Overcoming and the 

Prevention of Poverty for the period up to 2015 (approved by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine dated August 31, 2011), the Concept of Development of 

Agricultural Enterprises and Agricultural Cooperatives for 2018 – 2020 (approved 

by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 13, 2017, No. 664-p), the 

Concept of the National Program for the Development of Small and Medium 

Enterprises for 2014 – 2024 (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine 

dated August 28, 2013, No. № 641-p); materials of the State Statistics Service of 

Ukraine; statistical materials collected by the author in the statistical departments 

of Kyiv, Chernihiv, Zhytomyr regions and the city of Kyiv, research papers, 

statistical yearbooks and newsletters. 

In the thesis it is shown that it is the study of the middle class on the socio-

geographical methodological basis that allows us to identify the spatial aspects of 

the development of this social and economic phenomenon. Furthermore, the 

analysis of the existing development of socio-geographical science in this 

direction, development of views on the evolution of the middle class as an 

economic category has been conducted. 

Thus, it has been found out that under the term poverty a negative socio-

economic phenomenon with the spread within the spatial limits is understood in 

which a person, either because of insufficient level of income, or because of an 

unreasonable and inconsiderate way of spending them, is unable to maintain such a 

standard of living, for which they can satisfy their physical and spiritual needs and 

needs of their dependents, to providefor themselves the accepted in the society, of 

which they are members,the established standards and norms of life, financial 

standing, the level of well-being in a specific social-economic period. In this case, 

poverty can be the result of various economic, social and political processes. Due 

to a number of circumstances, it is poverty that currently is the most widespread 

negative economic phenomenon, which actually poses the greatest threat to the 

public safety. 
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The concept of the middle class is often defined as a part of the population 

with the necessary material resources, taking into account the level of education 

and vocational training, which includes the importance of their role in maintaining 

stability in the country as a whole and in the region, in particular, based on actions 

at the state level that should be directed on the formation of the middle class and 

the eradication of poverty by introducing effective reforms. It is an accepted point 

of view that the middle class is the basis of the sustainable development of society, 

prolonged and high-quality economic growth. 

It should be noted that the views on the middle class have changed 

significantlyover time, as well as on such concepts as poverty and social 

excellence. The essence of changes in scientific approaches to the formation of an 

effective strategy for poverty reduction and the formation of the middle class in the 

region was revealed in the paper, and the following historical periods were 

identified: 1) the first period from the ancient times to the middle of the XVII 

century, the emergence and spread of inequality; 2) the second period – from the 

end of the XVIII century to the first half of the XX century, during which the 

explanation of the socio-economic grounds for poverty and the possibilities for its 

reduction were made; 3) the third period includes the time period of the XX 

century associated with public administration, labour productivity, innovation 

processes in the field of inequality and the formation of the middle class; 4) the 

fourth period is a contemporary one, in which legislative initiatives aimed at 

regional development and reduction of socio-economic efficiency in a society 

within the country are opened. 

Social geography addresses such processes as the property stratification of 

society (its spatial aspects), and the consequences of this process. It was found out 

that the main methods of socio-geographical study of the middle class are as 

follows: 1) dialectical; 2) historical; 3) comparative-geographical; 4) systemic; 

5) logical; 6) synthesis; 7) induction and deduction.  

As a matter of fact, in the process of conducting a socio-geographical 

research, the analysis of the following methodological components is envisaged: 



11 
 

 

1) the definition of the research goal of studying the topics of socio-geographical 

formation of the middle class, which is accompanied by the logical and analytical 

tool of scientific knowledge of objective knowledge (truth) concerning the 

scientific and practical state this problem; 2) determination of the clear research 

methods that determines the patterns in the socio-geographical study of the middle 

class; 3) the comprehensive and integrated study of existing scientific materials of 

the relevant field; 4) the introduction of author's scientific novelty into the subject. 

The methodology of socio-geographical studies of the formation of the 

middle class in terms of content is obviously a comprehensive strategy for the 

disclosure of the theoretical problem regarding the practical state of development 

of the middle class in the country, employing the methods of obtaining the reliable 

objective knowledge that complement each other in order to achieve a common 

research goal. Thus, in order to achieve the aim of developing a strategy for the 

formation of the middle class in the socio-geographical study, there should be 

present three main directions of development, in particular: 1) knowledge of the 

essence of the middle class formation specifically as a socio-geographical process; 

2) identification of the specific territorial forms of its self-organization; 3) analysis 

of the identification of regional peculiarities of the middle class viewed as a part of 

society and of each territorial community. 

The main volume of the project is a detailed analysis of the specifics of the 

formation of the middle class in the Metropolitan macrodistrict of Ukraine 

(Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr regions and the city of Kyiv). Within the framework 

of this analysis, regional features of socio-economic inequality, poverty, 

approaches to their zoning were thoroughly considered. The factors of the property 

stratification of the population were identified, including the emergence of such a 

phenomenon as the middle class, the causes of its appearance and social function. 

Furthermore, the specifics of the formation of the middle class was established in 

the Metropolitan macrodistrict of the country. 

Within the scope of the study, the features of the distribution of socio-

economic inequalities in the Metropolitan macrodistrict were identified, which 
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coincide with the peculiarities of the levels of regional development. Inequalities 

figures are highest in the capital, oblast centers and the largest cities in the region, 

while socio-economic inequalities are more restrained in rural areas and in 

peripheral areas. At the same time, the middle class in the macrodistrict, its 

territorial distribution is more pronounced. Middle class representatives are 

mostlyconcentrated in the largest cities. In the peripheral territories, for the most 

part, one can observe a more significant income gap. To the factors that directly 

affect the uneven distribution of household incomes can be attributed as follows: 

various payments from the state budget, the presence of a person's own business, 

etc. The factors that indirectly affect socio-economic inequalities include the 

overall level of development of the territory, the level of wages in the private 

sector, as well as the educational level of the population and its qualifications.  

The formation of the middle class in the macro-region is influenced by the 

same factors as the emergence of socio-economic inequality. That is, the volume of 

household income, the availability of private property that can generate income 

and personal business. That said,the factors of identification of the middle class are 

the level of education of the population, their qualifications. In fact, the middle 

class can be considered to be a part of the specifically urban lifestyle. 

In the dynamics of the formation of the middle class on the territory of the 

Metropolitan macrodistricttwo periodscan be identified: until 2014, there was a 

slow increase in the number of middle class, whereas in the future its formation 

stopped, primarily due to the massive economic crisis in the state and the reduction 

of actual incomes of the population. The territorial distribution of representatives 

of the middle class in the macrodistrictalso has anevidently pronounced tendency: 

there is a concentration of its representatives in the metropolitan area and in the 

city of Kyiv, as well as (partly) in regional and district centers. 

In the course of carrying out the study of the specificity of the formation of 

the middle class in the Metropolitan macrodistrict, the mechanism of influence of 

socio-economic inequality on its development was revealed. In particular, a system 

of factors and leverage was identified, under which the property stratification in the 
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region increases and, consequently, impedes the economic growth and socio-

economic development of this area. 

In addition, the current state of the middle class formation in the 

Metropolitan macrodistrictwasrevealed: currently it presents a formed social entity. 

The middle class in the macrodistrict is to date a significant factor in its socio-

economic development, it creates a tight consumer market, improves demographic 

indicators, and stimulates labor migration. The negative consequences of the 

development of the middle class in the Metropolitan macrodistrictare that it "drags 

out" the human and investment resources from other regions of Ukraine, as well as 

creates an additional burden on the environment. 

The author’s contribution to the elaboration of this subject comprises several 

positions. In the context of the development of the methodological framework, the 

author developed the content details of the concept of the "middle class" from 

socio-geographical perspectives, the structure of the influence mechanism of this 

phenomenon on the regional development is revealed. The characteristics of 

poverty and inequality – specifically as factors in regional development were 

provided, and the scientific toolkit for studying this topic has been expanded. 

Moreover, the author carried out an exhaustive analysis of this phenomenon 

in the Metropolitan macrodistrict of the country. Also, the author has formulated 

the most consistent indicators of the middle classidentification, having 

systematized the factors of its origin and formation. 

The author has suggested own vision of the strategy of the state policy of the 

middle class formation in Ukraine, the mechanism of its implementation within the 

framework of regional development. The point has been madethat in order to 

ensure the sustainable socio-economic development of the region, it is necessary to 

develop a comprehensive strategy for the formation of the middle class in the 

region, based on thesubstantiated forecast of its development, with a predictable 

mechanism for its implementation into the regional policy of the state. 

To formulate the strategy provisions, the current state of the country’s policy 

as regards overcoming socio-economic inequalities and combating poverty was 
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studied. Also, the level of scientific and methodological support of policy in this 

direction was analyzed. The formation of the middle class in Ukraine and the 

increase of its share in the population are generally acknowledged, both in 

academia, and at the level of public administration and the regulatory framework. 

At present, the formation of the middle class has been recorded as one of the goals 

of the socio-economic development of the state. However, the lack of state 

strategic planning is the lack of attention to the territorial dimension of the middle 

classformation. Mechanisms that provide support for the middle class only at the 

national level will result from the inequality between socio-economic development 

(a number of middle class) between the separate regions. 

An effective state policy to promote the development of the middle class 

should be based on a sound forecast. But the data on the further change in the size 

of the middle class in the country is not unequivocal, since the main factors 

influencing its part in society and the characteristics of households that fall into the 

middle class are themselves difficult to predict. The number of middle class in 

Ukraine (both at the state and at the regional level) is closely related to the level of 

economic development, actual incomes and distribution of the population. The 

uncertainty of the prospects for economic growth in the country, as well as the 

presence of several fundamental unresolved economic problems, makes it 

problematic to accurately predict the size of the middle class in the long run. The 

social-geographical mechanism of the middle class formation should provide for 

such measures (apart from the actual levers of socio-economic development of the 

region), such as the development of social infrastructure in the region, the 

promotion of closer ties in the territorial communities and the creation of regional 

development projects that should stimulate the growth of regional GDP and 

income of the population, their balanced distribution.  

Key words: property structure of society, poverty, middle class and its 

structure, principles of middle class identification, middle class development 

strategy, regional development, Metropolitan macrodistrict. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження 

зумовлена тим, що в сучасних умовах розвитку України бідність становить 

загрозу соціально-економічному розвитку країни, спричиняє зростання 

соціальної напруги, дестабілізує розвиток громадянського суспільства, 

стримує інтеграцію України до європейських структур. Зростання середнього 

класу є наслідком одразу декількох процесів. Так, збільшення частки людей, 

яких можна віднести до середнього класу, відбувається внаслідок 

економічного зростання та розвитку малого та середнього бізнесу в країні. 

Принципово важливо, щоб таке зростання не супроводжувалося 

поляризацією суспільства, тобто не відбувалося надмірного накопичення 

багатства у найбільш заможних верств населення з одночасним зростанням 

чисельності малозабезпечених верств. Для України одним із найважливіших 

питань є подолання бідності, а становлення та розвиток середнього класу 

нерозривно пов’язані з новими політичними та економічними умовами життя 

країни. Відтак, велике значення для формування державної стратегії 

збалансованого розвитку має дослідження середнього класу у суспільно-

географічному аспекті, виявлення чинників та механізмів його просторового 

розвитку, а критерії оцінювання цього явища дадуть змогу визначити та 

сформувати принципи для розвитку середнього класу на прикладі 

Столичного макрорайону України. Отже, формування середнього класу на 

прикладі Столичного макрорайону України в наш час набуває особливої 

актуальності. 

Попри те, що формування середнього класу має виключно економічне 

походження, воно спричинює цілий ряд негативних наслідків, які піддаються 

аналізу з позицій суспільної географії. Передусім мова йде про різке 

погіршення показників регіонального розвитку. Характеризуючи період 2016 

– 2018 рр,. можна говорити лише про розвиток найбільш людних міст та 

прилеглих до них територій, інші ж населені пункти деградують. Те саме 



22 
 

 

відбувається на рівні областей: позитивна динаміка суспільного розвитку 

простежується лише на рівні обласних центрів. На інших же територіях 

спостерігаються такі процеси, як згортання виробничої сфери, руйнування 

транспортної та соціальної інфраструктури, відтік працездатного населення.  

Дослідженням становлення середнього класу в Україні, визначенням 

критеріїв його ідентифікації, виокремленням його основних характеристик 

займаються такі вчені: В. Брич, Д. Василюк, Е. Лібанова, О. Задоренко, 

Н. Навроцька, Г. Рекун, О. Рєвнівцева (комплексні дослідження майнового 

розшарування суспільства, проблеми бідності та соціальної трансформації); 

О. Закотнюк, М. Міщенко, Т. Пепа, Т. Ткаченко (соціальна роль середнього 

класу, його значення для політичної стабільності в країні); Я. Жаліло, 

В. Ковтуненко, І. Медведенко, О. Мельниченко, К. Швабій (українська 

специфіка становлення середнього класу); В. Єлінєвський, Ю. Когатько, 

С. Марченко, Д. Мельничук, Т. Поснова, О. Симончук, О. Ціхановська 

(сучасна структура українського суспільства і його майнове розшарування); 

Ю. Архангельський, О. Бабкіна, Ю. Павлова (ціннісна шкала представників 

середнього класу та їх самоідентифікація); О. Барановський, П. Безпалько, 

Л. Безугла, В. Заяць, Ю. Конюхов, А. Шпак (фінансове підґрунтя майнового 

розшарування українського суспільства та середній клас як носій фінансової 

незалежності); Л. Антошкіна, О. Горбань, О. Чуприна (статусні ознаки 

належності до середнього класу в Україні); О. Андронік, В. Антонюк, 

І. Бондар, Н. Борецька, О. Кільніцька, К. Кожокіна (роль середнього класу для 

соціально-економічного розвитку країни); О. Александрова, А. Балашов, 

О. Вєчканова, О. Горбань, М. Кравченко, М. Мацола, Н. Мороз, В. Смаглюк 

(проблеми побудови в Україні соціальної держави). 

Серед науковців, які досліджують середній клас та соціально-

економічну нерівність крізь призму суспільно-географічного дослідження, 

необхідно виділити праці Г. Бабʼяка, М. Білецького, Н. Гаєвської, 

І. Гукалової, І. Думової, Л. Дячевської, С. Іщука, С. Лісовського, 

К. Мезенцева, Н. Мезенцевої, І. Мельник, Л. Мігранової, В. Нагірної, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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Л. Нємець, Е. Ольшанської, Г. Підгрушного, М. Пістуна, О. Топчієва, 

О. Хомри та інших. Кожен із цих учених досліджував означену проблему, 

переважно розкриваючи загальну характеристику соціально-економічної 

нерівності в регіонах України, тому їхні науково-практичні розробки є 

важливими для нашого дослідження.  

Актуальність проблеми, виявлені суперечності, недостатній рівень 

теоретичного опрацювання та практичної розробленості зазначеного питання 

зумовили вибір теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри економічної та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (тема «Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій», № державної 

реєстрації 16БП050-02). 

Метою дисертаційної роботи є виявлення регіональних особливостей 

становлення середнього класу в Україні з позиції суспільної географії. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

1) сформулювати теоретико-методологічні основи суспільно-

географічного дослідження формування середнього класу;  

2) розкрити еволюційні особливості розвитку суспільно-географічних 

підходів до вивчення середнього класу;  

3) виявити й оцінити критерії, які визначають рівень соціальної 

нерівності в Столичному макрорайоні;  

4) проаналізувати динаміку середнього класу на регіональному рівні в 

Столичному макрорайоні;  

5) охарактеризувати значення становлення середнього класу для 

стратегії розвитку держави;  

6) розробити суспільно-географічний механізм формування середнього 

класу Столичного макрорайону України. 
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Об’єкт дослідження – формування середнього класу Столичного 

макрорайону України. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та науково-практичні 

аспекти формування середнього класу на прикладі Столичного макрорайону 

України. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань при 

написанні дисертаційної роботи було задіяно значну частину дослідницького 

апарату суспільно-географічного дослідження. 

Загальнонаукові методи були застосовані для вивчення загальних 

процесів розвитку економіки та суспільства, а також суспільних тенденцій, 

явищ тощо. Такими методами стали: історичний, дедуктивний, наукової 

абстракції, метод аналізу аналогових об’єктів. Історичний метод був 

необхідним при аналізі історичного контексту становлення середнього класу 

в Україні. Метод наукової абстракції було використано для наукового аналізу 

категорій, які розкриваються в дисертаційній роботі, а метод аналізу 

аналогових об’єктів – для зіставлення показників (зокрема тих, які описували 

середній клас) на рівні окремих систем розселення.  

У роботі також було застосовано низку конкретно наукових методів 

дослідження – і міждисциплінарних, і спеціально наукових. Метод 

класифікації та метод типізації багаторазово використовувались при 

написанні дисертаційної роботи: і на етапі опрацювання наукового доробку 

інших науковців, і при аналізі особливостей різних форм прояву 

територіальної організації середнього класу. За допомогою порівняльно-

географічного методу проводилось зіставлення відмінностей у 

територіальній організації середнього класу. У дисертаційній роботі, окрім 

цього, широко було використано й методи статистичного аналізу даних. 

Картографічний метод було застосовано для відображення суспільно-

географічних процесів, які відбуваються у Столичному макрорайоні. 

Статистичні – для опрацювання, узагальнення, кількісного та якісного 

аналізу отриманих даних, встановлення статистичної значущості результатів 
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дослідження. Метод анкетування – для виявлення середнього класу в межах 

Столичного макрорайону України на основі опитування населення. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що на основі проведеного суспільно-географічного 

дослідження сучасного стану середнього класу у Столичному макрорайоні 

розроблено теоретико-методологічні засади і практичні підходи щодо 

впровадження стратегії подолання соціально-економічної нерівності та 

запропоновано механізм реалізації цієї політики на регіональному рівні, це 

виявилось у таких конкретних результатах: 

уперше: 

 розкрито механізм впливу соціально-економічної нерівності на 

розвиток регіону, який являє собою систему чинників і важелів, що 

пов’язують майнове розшарування в регіоні з темпами та характером його 

економічного зростання, інтенсивністю підприємницької діяльності, 

структурою витрат домогосподарств; 

 виявлено сучасний стан формування середнього класу в 

Столичному макрорайоні України, який становить уже сформовану 

суспільну єдність, яка суттєво впливає на його соціально-економічний 

розвиток; 

удосконалено: 

 наукове визначення категорії середнього класу з позиції 

суспільної географії, що розглядається як складна соціальна група, 

представники якої мають таке майнове положення, що відповідає уявленням 

про добробут, дозволяє людині підтримувати такий рівень життя, за якого 

вона може задовольняти свої фізичні та духовні потреби, забезпечити собі 

прийняті в суспільстві, членом якого вона є, усталені стандарти й норми 

життя, матеріальний стан, рівень добробуту в конкретний соціально-

економічний період розвитку суспільства; 
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 підхід до характеристики соціально-економічної нерівності як 

чинника розвитку регіону, який полягає в аналізі явища нерівності як 

результату дії низки чинників (серед яких нерівномірність доходів населення, 

територіальні відмінності в рівнях добробуту), а також як ознаки певного 

соціального статусу та способу взаємодії в соціумі; 

 критерії ідентифікації представників середнього класу, які 

являють собою систему показників, відповідно до яких визначається 

належність особи до певної соціальної спільноти. При цьому важливо, що 

віднесення до середнього класу – це ще й питання самоідентифікації людини, 

рівня її особистої освіченості та культури; 

 систематизацію чинників виникнення соціально-економічної 

нерівності та формування середнього класу в суспільстві, до яких слід 

віднести широкий перелік соціально-економічних процесів, суспільних явищ 

та проявів державної політики. До найбільш значимих з них належать 

нерівномірність розподілу в суспільстві національного багатства через 

різницю в можливостях особистого збагачення, успішного ведення 

підприємницької діяльності та доступу до влади; 

 науковий інструментарій суспільно-географічного дослідження 

середнього класу шляхом вдосконалення наявної методичної та 

методологічної основи наукового пошуку, доповнення сучасним 

інструментарієм моніторингу соціально-економічного становища в регіоні та 

інтерпретації його результатів; 

 теоретичні підходи до суспільно-географічного дослідження 

майнової структури суспільства і її впливу на регіональний розвиток; 

набули подальшого розвитку: 

 суспільно-географічна характеристика соціально-економічного 

розвитку Столичного макрорайону, яка має включати моніторинг 

фундаментальних зрушень у суспільній структурі, звʼязок економічних 

процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; 
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 науково-методологічні засади стратегії державної політики 

формування середнього класу в Столичному макрорайоні України, яка 

передбачає механізм впливу на соціально-економічну нерівність на 

державному рівні, розвинений та ефективний інструментарій сприяння 

формуванню середнього класу на місцевому рівні; ігнорування регіональних 

компонентів в політиці сприяння формуванню середнього класу може 

призвести до ще більшої нерівності, але вже між регіонами країни; 

 дослідження соціально-економічної нерівності в Столичному 

макрорайоні та її вплив на соціально-економічний розвиток на рівні країни та 

регіону, який виявляється у збільшенні диспропорцій розвитку окремих 

територій та концентрації представників середнього класу в найбільших 

населених пунктах, адміністративних та економічних центрах, перетворенні 

периферійних територій на такі, що втрачають населення та перспективи 

розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що на 

їхній основі можна суттєво поліпшити методичне та методологічне 

забезпечення державної політики щодо сприяння формуванню середнього 

класу й запобігання надмірної соціально-економічної нерівності.  

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка під час викладання дисциплін «Географія України», 

«Сучасні концепції регіонального розвитку», «Основи регіональної 

політики» (довідка № 050/618-30 від 11.06.2018 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи використані ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» при виконанні 

теми ІІ –5-14(16) «Формування каскадних форм організації виробничо-

господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем в 

Україні» (номер державної реєстрації 0114U002749), і взято до уваги 

пропозиції щодо використання територіальної ідентичності при плануванні 
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економічного й соціального розвитку територій (довідка 01-06/108 від 

01.06.2018 р.).  

Низку положень дисертаційної роботи було використано відділом 

економічного розвитку Житомирської міської ради для аналізу економічної 

ситуації в місті та при моніторингу «Комплексної програми соціального 

захисту населення на 2016 – 2020 роки» та в рамках «Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 – 2018 роки» 

(довідка №26/415 від 04.06.2018 р.). 

Пропозиції дисертаційної роботи використані Департаментом 

агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації для аналізу економічної ситуації в області в рамках 

«Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік» 

(довідка №02/1744 від 14.06.2018 р.). 

Висновки дисертаційної роботи прийняті до уваги Департаментом 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) і будуть використані 

при підготовці відповідних експертно-аналітичних матеріалів (лист № 056-

2945 від 19.06.2018 р.). 

Результати дисертаційної роботи можуть бути корисними 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) для аналізу економічної 

ситуації в місті у сфері ринку праці, промисловості та підприємництва при 

підготовці прогнозних даних за вищезгаданими напрямами в рамках 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки 

(№ 050/01-3946 від 15.06.2018 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій представлено результати власних досліджень автора стосовно 

теоретико-методологічних і практичних результатів вивчення середнього 

класу Столичного макрорайону України. З наукових праць, опублікованих у 
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співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї та висновки, що належать 

авторові особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи були представлені автором на наукових конференціях: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2013; Київ, 

2015; Київ, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

учених, аспірантів і студентів «Україна і світ: суспільно-географічні виміри» 

(Львів, 2014); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Географія» 

(Київ, 2014; Київ, 2015; Київ, 2016; Київ, 2017; Київ, 2018); Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 

«Регіон – 2015: суспільно-географічні аспекти» (Харків, 2015); VI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (Херсон, 2015); 

ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Жовтневі 

наукові читання» (Вінниця, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 

2016); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук» (Київ, 2016); Міжнародній науковій 

інтернет-конференції «Еколого-економічна система управління 

підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти» 

(Чернівці, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн» (Ужгород, 

2017); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні 

проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 

(Херсон, 2017); Міжнародній науковій конференції «Anti-Crisis Management: 

State, Region, Enterprise» (Ле-Ман, Франція, 2017). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 31 науковій праці загальним обсягом 12,26 друкованих 
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аркушів,  серед них 11 статей у наукових фахових виданнях України 

загальним обсягом 7,92 друкованих аркушів, 2 статті – у зарубіжних 

виданнях та наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у 

міжнародних наукометричних базах, 18 тез доповідей у матеріалах наукових 

конференцій (4,34 друкованих аркушів). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 285 сторінок, з них основного тексту – 176 сторінок. Список 

використаних джерел включає 232 найменування на 24 сторінках. У роботі 

вміщено 39 таблиць, 24 рисунки та 12 додатків (розміщених на 42 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО 

КЛАСУ 

 

1.1. Теоретичні підходи до дослідження середнього класу 

 

Вивчення середнього класу можна віднести одразу до двох великих 

розділів: демографічних досліджень і до вивчення людського розвитку. На 

наш погляд, більшою мірою дослідження середнього класу належить до 

сфери людського розвитку. Тематика середнього класу в науці взагалі і в 

суспільній географії зокрема має декілька принципових питань. Перше – це 

питання ідентифікації середнього класу. Незважаючи на те, що це поняття 

поширене в науковій літературі, наразі одностайного розуміння цього явища 

немає. Зрозуміло, що воно значно більш складне, аніж майнове 

розшарування: до нього не просто належить певна кількість сімей, яка має 

визначений достаток. Колективна наукова думка все більше схильна до того, 

аби вважати середній клас комплексним суспільним явищем: до цієї частини 

суспільства слід відносити людей не стільки за майновою ознакою, скільки за 

способом життя, політичною та суспільною позицією, підприємницькою 

активністю. 

Домогосподарства країни можна поділити на три великих групи. 

Перша – це бідна верства населення. Вона характеризується тим, що доходи 

її представників не дозволяють їм оплачувати загальновизнані соціальні 

блага (освіту, медицину тощо), а також постійно відновлювати своє 

домогосподарство. Друга група – це власне середній клас. Доходів його 

представників достатньо для того, аби бути незалежними від державної 

допомоги. На відміну від представників бідного класу, у представників 

середнього класу вдосталь доходів для відновлення власного господарства. 

Третя група являє собою домогосподарства, доходи яких дозволяють їм 

сформувати власний капітал та бути учасниками підприємницької діяльності. 
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Поняття «соціально-економічна нерівність», «бідність» та «середній 

клас» не є тотожними. Проте, усі вони зводяться до найбільш загального 

поняття «майнова структура суспільства». Саме в рамках цього терміна, який 

дає найбільш загальну характеристику, слід розглядати таке поняття, як 

«розподіл доходів населення за класами». Водночас соціально-економічну 

нерівність доцільно розглядати як складник якісної характеристики самого 

принципу розподілу. Такі поняття, як «бідність» (явище, яке описує 

життєвий рівень найбільш вразливих верств населення), «середній клас», уже 

є складниками поняття «майнова характеристика окремих класів» (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Майнова структура суспільства та середній клас 

Джерело: складено автором. 

 

Суспільно-географічний контекст проблеми полягає в тому, що 
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представників цих трьох груп, мають різну динаміку. При цьому важливо 

саме дотримання рівноваги: найбільш гармонійно розвиваються ті території, 

для яких характерна велика частка середнього класу. З іншого боку, великі 

показники майнової нерівності справляють протилежний ефект на 

регіональну економіку. Відтак, у рамках суспільної географії розглядаються 

дві великі проблеми: проблема бідності та проблема формування середнього 

класу. 

Водночас розкриття змісту понять «бідність» та «середній клас» 

передбачає вирішення декількох наукових проблем у такій логічній 

послідовності. По-перше, враховуючи неодностайність думок науковців, слід 

дослідити значення середнього класу та бідності в рамках суспільно-

географічної науки. По-друге, слід визначитись із сутністю та ознаками цих 

понять для надання теоретичних і практичних шляхів удосконалення 

регіональної політики. Важливість цього дослідження полягає в тому, що 

воно створює теоретичне підґрунтя для розкриття змісту середнього класу в 

рамках суспільно-географічного дослідження, що обумовлює вагоме 

значення цієї категорії в науці. 

Проблематику середнього класу, соціальної нерівності та бідності 

вивчає багато дослідників (табл. 1.1.) 

Таблиця 1.1 

Особливості дослідження середнього класу  

Назва напряму Суть напряму Представники 

Середній клас як 

соціально-

економічне явище 

Середній клас та бідність розглядаються як 

результат майнового розшарування 

суспільства, яке безпосередньо впливає на 

економічний розвиток 

Е. Лібанова 

Середній клас як 

складник 

економічної безпеки 

Формування численного середнього класу і на 

рівні країни, і на рівні регіону важливо для 

їхньої економічної безпеки 

Т. Постнова 

Середній клас як 

чинник формування 

Наявність численного середнього класу на 

території суттєво збільшує її людський 

потенціал та сприяє нарощуванню людського 

Д. Мельничук 
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людського капіталу капіталу 

Середній клас як 

запорука стійкого 

розвитку 

Стійкий розвиток економіки та суспільства за 

своєю природою вимагає наявності в регіоні 

численного середнього класу 

І. Дем’янчук 

Формування 

середнього класу як 

напрям державної 

політики 

Соціальна політика держави має бути 

спрямована на виникнення й утвердження в 

країні середнього класу, це має сприяти її 

комплексному та всеосяжному розвитку 

В. Смаглюк 

Джерело: складено автором за [84; 101; 150; 176]. 

 

Становлення середнього класу зумовлено економічними, політичними 

та соціальними причинами. На основі теоретичних розробок важливо знайти 

шляхи усунення проблем практичного характеру, виявити причини 

неефективних програм та реформ у сфері подолання бідності. Дослідження 

цієї проблематики в аспекті суспільної географії мають інше спрямування 

(табл. 1.2). Основний науковий напрям, у межах якого проводяться 

суспільно-географічні дослідження середнього класу, – це людський 

розвиток. Суміжними поняттями для тематики середнього класу також 

виступають «якість життя населення» та «рівень життя». Так, І. Гукалова 

розглядає ці поняття, а також критерії, за якими слід розрізняти різні майнові 

групи в суспільстві [43, с. 49]. Середній клас та його формування в контексті 

регіонального розвитку аналізує Г. Возняк [30, с. 19]. На його думку, саме 

представники середнього класу більшою мірою схильні до підприємницької 

активності. Л. Нємець [109] аналізує середній клас у контексті людського 

потенціалу. На її погляд, збільшення кількості представників середнього 

класу сприяє нарощуванню людського потенціалу території. Л. Руденко [167, 

с. 43] розглядає чисельність (частку) середнього класу на певній території як 

один із показників її розвитку загалом. 

 

 

 



35 
 

 

Таблиця 1.2 

Дослідження середнього класу та проблеми бідності  

з позицій суспільної географії 

Назва напряму Суть напряму Представники 

Дослідження середнього 

класу як частина 

досліджень якості життя 

Ідентифікація середнього класу як 

проблема розглядається в контексті 

майнового розшарування суспільства 

взагалі 

І. Гукалова 

Середній клас як чинник 

регіонального розвитку 

Наявність у регіоні середнього класу 

спричиняє підприємницьку активність та 

економічне зростання 

Г. Возняк 

Середній клас як 

частина людського 

потенціалу території 

Представники середнього класу суттєво 

сприяють підвищенню  людського 

потенціалу території, а також її 

комплексному розвитку 

Л. Нємець 

Чисельність середнього 

класу як індикатор 

розвитку 

Чисельність середнього класу виступає 

критерієм, за яким визначають рівень 

соціально-економічного розвитку 

території взагалі 

Л. Руденко 

Джерело: складено автором за [30; 43; 109; 167]. 

 

Беручи до уваги науковий доробок з проблематики середнього класу, 

представлений у вітчизняній літературі, можна стверджувати про відсутність 

комплексного суспільно-географічного дослідження формування середнього 

класу в Україні. Вказані аспекти вимагають реакції з боку наукової 

спільноти. Тобто можна стверджувати, що вирішення цієї актуальної 

наукової та практичної проблеми передбачає розробку концепції середнього 

класу в Україні, визначення науково обґрунтованих методологічних засад та 

формування дієвих дій для подолання бідності та становлення середнього 

класу. 

На цьому етапі розвитку суспільства немає сталого розуміння такого 

соціально-економічного явища, як бідність, яке тісно пов’язане з 

економічним розвитком країни.  
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У науковій літературі єдине загальноприйняте визначення бідності 

відсутнє через багатоаспектність та неоднозначність вказаної дефініції. 

Розвиток суспільства й оцінка людини в ньому накладають відбиток на 

вивчення такого явища, як бідність. Отже, під поняттям «бідність» розуміють 

нестачу функціональної здатності, тобто можливості довго жити, 

харчуватися, бути здоровим, грамотним, і цінність життєвого рівня полягає 

саме в самому житті, а не у володінні товарами [172, с. 284]. Звичайно, 

вказане визначення не може повною мірою розкрити це поняття, але досить 

часто застосовується при характеристиці цього явища. Бідність можна 

розуміти у вузькому й широкому значеннях, при цьому важливо засвідчити, 

що при вузькому підході враховуються тільки матеріальні складники, тоді як 

у широкому розумінні вказане негативне явище розглядається як результат 

економічних, політичних і соціальних процесів, які взаємодіють і часто 

взаємопідсилюють один одного, збільшуючи труднощі, від яких потерпають 

бідні. Від того, що розуміється під бідністю, залежить вибір політичних 

інструментів, які можуть бути використані у вирішенні завдань щодо 

боротьби з бідністю. 

Явище бідності як наукова категорія було розкрито у працях 

представників класичної політичної економії (у межах дослідження 

майнового розшарування суспільства). На той час вважалося, що природа 

бідності полягає в різниці у здібностях людей та їхньому соціальному 

походженні. Бідність вважалася наслідком індустріального розвитку. 

Накопичення багатства одними верствами населення та бідність інших 

верств трактували як наслідок того, що лише деякі люди є власниками 

засобів виробництва, що і сприяє накопиченню у них багатств [228, с. 68]. 

Така позиція дає змогу стверджувати, що бідність виходить зі стандартів та 

складників, які властиві суспільству на певному етапі його розвитку. 

Є. Савельєв висловлює думку про те, що бідність – це невизнання 

індивіда в суспільстві, недоступність до різних послуг та необхідних ресурсів 

(зокрема, до можливості працевлаштування). Також із бідністю пов’язана 
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рання смертність, проживання в несприятливих умовах [53, с. 164–165]. 

Поділяючи думку вченого, можемо зробити висновок, що, по-перше, бідність 

має матеріальний складник, а по-друге, обумовлюється рядом інших, не 

менш важливих, складників, які впливають на індивіда в певний часовий 

проміжок і на конкретній території. Також варто зазначити, що вищенаведене 

визначення бідності дозволяє інтерпретувати її як неможливість особи через 

недостатній рівень матеріального становища забезпечити собі та членам 

своєї сім’ї передбачений у суспільстві рівень життя, включаючи харчування 

та освіту, та наявність ряду проблем, які не обмежуються тільки низьким 

доходом, а тому боротьба з бідністю повинна вестись постійно та з 

застосуванням різних методів. Тобто бідність розглядають крізь призму 

економічних показників, а саме: бідність – це неспроможність людини 

матеріально забезпечити свої основні потреби (у їжі, одязі, житлі).  

Певною мірою вказане явище є і проблемою політичного характеру, що 

підкріплюється визначенням Організації Обʼєднаних Націй: «бідність – це 

позбавлення особистості основних шансів та можливостей для розвитку, що 

включає позбавлення можливості вести довге, продуктивне й здорове життя, 

набувати знань, мати свободу, гідність, самоповагу та повагу до інших та 

мати ресурси, необхідні для пристойного життя в усьому світі» [83, с. 28]. 

Вважаємо, що в основі політичної сутності бідності закладено 

неспроможність людини матеріально забезпечити свої основні потреби та 

обмеження можливостей для розвитку та навчання. Потрібно враховувати, 

що бідність впливає на все суспільство, а не тільки на обмежене коло осіб, 

які не мають змоги матеріально задовольнити свої потреби, і тому на 

державному рівні повинні діяти результативні програми для зменшення 

впливу цього явища на населення в межах територіальних одиниць. 

Визначення бідності є не лише в науковій літературі, але й у 

вітчизняному законодавстві. Так, бідність – неможливість підтримувати 

певний спосіб життя, який вважається прийнятним для людини в певний 

період часу (Указ Президента України від 15 серпня 2001 р.) [158]. 
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Запропоноване законодавцем трактування поняття «бідність» не є якимось 

абсолютним і недостатньо розкриває сутність цього негативного соціально-

економічного явища. На нашу думку, зважаючи на законодавче трактування 

цього частовживаного в законодавстві й науковій літературі поняття, варто 

враховувати наявні наукові погляди з цього питання й обрати один із 

найбільш оптимальних варіантів для кращого розуміння та закріплення на 

рівні законодавства. Розкриття цієї складної дефініції потребує врахування 

низки складників, які й зумовлюють цей негативний процес не тільки в 

межах однієї країни, але в глобальному масштабі. Таким чином, необхідно на 

національному рівні запроваджувати дії зі створення повноцінного 

суспільства, за яких частка осіб, які з об’єктивних причин не мають змоги 

створити гідне матеріальне становище для своєї родини, отримає соціальний 

захист від держави. 

Е. Лібанова зазначає, що під бідністю потрібно розглядати 

неможливість людини підтримувати певний рівень матеріальної 

забезпеченості, який наявний в середовищі її існування. Бідність 

визначається ще як можливість брати участь у суспільному житті на тому 

рівні, який вважається таким суспільством прийнятним (наявність житла, 

достатнє харчування) [86, с. 153]. Категорія «бідність» пов’язана з 

матеріальним забезпеченням та правовою діяльністю держави в цій сфері, що 

підтверджує необхідність дослідження теоретичних основ бідності та 

важливість надання ґрунтовного визначення цього терміна з позиції 

суспільно-географічного дослідження. 

Це означає, що, по-перше, таке явище є постійним, тобто воно не 

зникне, а буде змінювати форму прояву, по-друге, розуміння походження 

бідності можливе лише відносно соціального простору і часу [198, с. 101]. 

Така позиція дає нам змогу стверджувати, що бідність є досить складним 

явищем та має враховувати взаємоузгоджений комплекс заходів для 

зменшення економічних складників на певній території в межах окресленого 

часового періоду. 
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Одне з найґрунтовніших визначень пропонують Ю. Архангельський та 

Ж. Архангельська, які під бідністю розуміють проблему суспільного 

характеру, що потребує дій, направлених на зменшення її практичного 

спрямування та об’єктивної і всебічної наукової оцінки поширення бідності в 

суспільстві з боку органів державної влади для створення результативних 

програм з упорядкування диференціації доходів населення [5, с. 47]. 

Вважаємо, що вчені у своє трактування терміна «бідність» вклали досить 

багато аспектів, які визначають це поняття, тим самим зробивши його досить 

актуальним та глибоким за змістом. Науковці наголошують на важливості 

впровадження ефективних програм для зменшення цього явища, які на рівні 

органів влади мають бути задіяні при розробці регіональної політики для 

конкретної території, виходячи зі специфіки території і рівня бідності. Варто 

погодитись із вченими, оскільки їхні погляди підкріплюють наші попередні 

думки відносно цієї дефініції та її проблемного характеру і вказують на 

популяризацію останнім часом терміна «бідність» у науковій літературі. 

О. Грішнова розглядає поняття «бідність» як явище, яке полягає у 

відсутності можливостей, що є базовими складниками, і неможливості 

підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень та отримати високоякісні 

медичні, оздоровчі послуги [49, с. 474]. Важливо у визначенні поняття 

«бідність» розкрити його сутність, виходячи з економічних показників і 

враховуючи територіальні особливості його поширення, адже воно, 

незважаючи на широку вживаність у наукових та політичних колах, не має 

аргументованої характеристики. 

Методологічно виходячи із загальносистемних соціально-економічних 

позицій, зазначимо, що бідність – це стан соціуму, групи або окремих 

громадян, коли рівень необхідних потреб перевищує наявний обсяг коштів 

для їхнього задоволення [40, с. 94–95]. По-перше, бідність включає ряд 

властивостей із врахуванням показників соціально-економічного характеру, а 

по-друге, це явище негативно впливає на розвиток території, що загалом 

впливає на суспільство та державу. 
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Бідність – багатоаспектне явище, поширення якого негативно впливає 

на життєдіяльність населення та його складники, а саме: зниження тривалості 

життя та професійно-освітнього рівня, зміна демографічних показників, 

погіршення стану здоров’я населення, посилення соціальної напруженості в 

суспільстві [17, c. 127]. Усі названі елементи є складниками бідності, але не 

всі з них входять у зміст при визначенні цього терміна. Бідність може 

включати різні елементи, виходячи з наукових критеріїв, а саме: нестача 

ресурсів, можливостей, проблеми фізіологічного, гуманітарного та 

соціального спрямування, необхідність у самовираженні, самореалізації, 

свободі, людській гідності тощо. Структурна багатоаспектність і зумовлює 

складність бідності як явища з практичного погляду, а тому в міжнародній 

практиці спостерігаються тенденції до спрощення дефініції бідності шляхом 

стандартизації її визначення і трактування. 

Досліджуване соціально-економічне явище безпосередньо пов’язане з 

нерівністю в доступі до благ матеріального та нематеріального характеру і 

взаємозалежне з рівнем економічного розвитку. Бідність із позиції суспільної 

географії розглядається як явище, що поширюється в межах окремих 

територіальних суспільних систем, зокрема територій, регіонів, субрегіонів, 

країн. Територіальні суспільні системи становлять просторово локалізовану 

частину людського суспільства, у якій взаємодіють усі сфери 

життєдіяльності людей та створюються умови життя [47, с. 240]. Таким 

чином, дослідження бідності та інших складних процесів, які з нею 

взаємопов’язані, необхідно здійснювати крізь призму територіальних 

суспільних систем. Територіальна структура бідності має специфіку 

регіонального характеру, а різні чинники передбачають територіальні форми 

концентрації бідності в межах територіальних суспільних систем [65, с. 59]. 

Така позиція дає нам змогу стверджувати, що територіальна структура має 

просторові межі, які можна простежити на конкретній території, виходячи з 

проблематики дослідження. Із наведеного трактування можна зробити 

висновок, що впорядкованість просторового характеру є необхідною умовою 
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для певної структуризації географічних об’єктів для розкриття їхнього 

змісту. 

Варто вказати, що наведені вище визначення бідності не є суто 

географічними, що ускладнює процес дослідження. Наприклад Н. Гаєвська 

розглядає бідність як багатогранне складне явище, поширення якого 

супроводжується негативним розвитком складників життєдіяльності 

населення, серед яких: зниження тривалості життя та професійно-освітнього 

рівня, поглиблення демографічної кризи, погіршення стану здоров’я 

населення, зниження якості та інтелектуального потенціалу людських 

ресурсів, посилення соціальної напруги в суспільстві, що своєю чергою 

уповільнює загальний соціально-економічний розвиток країни [32, с. 229]. 

Автор приділяє значну увагу бідності як явищу негативного спрямування із 

врахуванням елементів, які певною мірою впливають на населення, і ці 

впливи можуть виявлятись і на рівні регіону, і на державному рівні. 

Як зазначає український економіко-географ С. Іщук, термін «бідність» 

із позиції суспільної географії має відображати геопросторову її структуру, і 

тому в одній із праць надано таке визначення цього поняття: «Бідність – це 

постійно існуюче, просторово обумовлене негативне соціально-економічне 

явище, що проявляється в перебуванні певної частки населення будь-якої 

територіальної суспільної системи в стані злиденного існування, за яким 

через брак коштів неможливо підтримувати достойний спосіб життя, 

властивий суспільству конкретного соціально-економічного періоду» [65, 

с. 59–60]. Таким чином, на основі думок вчених можемо визначити, що 

загальний зміст бідності полягає у розкритті цього явища як негативного та 

багатоаспектного, яке містить низку елементів і дослідити яке з позиції однієї 

науки неможливо. Вивчення проблеми бідності суспільною географією 

розширює методологічну базу прийомів дослідження цього соціально-

економічного явища, дозволяє виявити основні просторово-часові 

особливості та закономірності поширення бідності, поповнює знання про 

територіальну організацію суспільного життя суспільства. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Отже, здійснивши загальний аналіз поняття «бідність» на основі 

поглядів учених та розглянувши законодавче трактування цього терміна, 

пропонуємо власне визначення. Бідність – це поняття, що відображає 

негативне соціально-економічне явище з поширенням у просторових межах, 

коли людина не здатна підтримувати такий рівень життя, за якого вона може 

задовольняти свої фізичні та духовні потреби. 

Важливим етапом нашого наукового аналізу є дослідження терміна 

«середній клас», тож розглянемо наявні й найбільш актуальні підходи до 

його розуміння. Значний вклад у трактування цього поняття вніс М. Вебер, 

який під середнім класом розумів осіб, які користуються всіма видами 

власності чи мають конкурентоспроможність на ринку праці завдяки 

відповідній підготовці [28, с. 154]. На думку науковця, до представників 

середнього класу потрібно включати людей, які мають високий рівень знань 

та професійної підготовки, володіючи при цьому матеріальними надбаннями. 

Таким чином, М. Вебер бачить соціальну структуру капіталістичного 

суспільства у вигляді поділу на класи від вищого до нижчого, а основою 

поділу є розмір власності, що перебуває у володінні в особи. Отже, навички 

професійного характеру є відправною точкою у формуванні середнього 

класу. 

А. Тойнбі стверджував, що формування і розвиток середнього класу є 

основним досягненням суспільства, за яким воно може називатися сучасним, 

та вважав, що першочерговим завданням державного апарату є надання 

допомоги середньому класу. Таке трактування повʼязано з тим, що середній 

клас нечисленний, і тому підтримка з боку держави виступає необхідна для 

створення потужного середнього класу [184, с. 300]. Формування середнього 

класу потребує підтримки з боку державних органів у вигляді розробки 

відповідних програм та створення сприятливих умов для викорінення 

бідності та зменшення диференціації між бідними й багатими верствами 

населення в межах певної територіальної одиниці чи країни загалом. 
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Середній клас являє собою соціально активні групи населення з вищою 

або середньою спеціальною освітою, які зайняті відповідно до рівня освіти та 

ідентифікують себе із середнім класом, володіють значним культурним 

капіталом або прагнуть до його акумулювання і здатні забезпечувати собі 

середній для конкретного регіону рівень життя [56, с. 18]. Важлива роль 

середнього класу у вирішенні проблеми бідності, тому що становить певну 

проміжну позицію між бідними та багатими. Таким чином, визначення 

середнього класу спрямоване на розкриття змісту та сутності групи людей, 

які за класифікаційним поділом на елементи входять у цю категорію. 

Відповідно до поглядів О. Барановського, середнім класом можна 

вважати соціальну групу, для якої властивий ряд заздалегідь визначених 

характеристик. Такими характеристиками можуть виступати: певний рівень 

доходів, наявність майна (житла, автомобіля), показники трудової та 

підприємницької активності (наявність власної справи), певний освітній та 

кваліфікаційний рівень. Важливим складником є і самоідентифікація 

представників середнього класу. Її компонентами є набір цінностей, 

соціальні та політичні вподобання [8, c. 110].  

Загалом же єдності думок серед науковців щодо визначення поняття 

«середній клас» немає, тому на основі різних підходів до його трактування 

зможемо окреслити сутнісні риси, які допомагають розкрити зміст 

досліджуваної категорії.  

Середній клас розглядається через сукупність ресурсів, якими володіє 

особа, а також враховуючи навички та вміння, що використовуються не лише 

для задоволення власних потреб, а й для розбудови громадянського 

суспільства й поліпшення соціально-економічної ситуації в країні [91, с. 157]. 

У цьому випадку термін «середній клас» трактується як механізм 

упорядкування суспільних відносин у поєднанні з процесами, спрямованими 

на зміни в суспільстві. З іншого боку, таку позицію не можна вважати 

визначенням поняття, оскільки це більшою мірою особливості, які частково 

розкривають змістовну суть цієї категорії. 
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Деякі автори вважають за доцільне виділяти середній клас на основі 

самоідентифікації [188, с. 34–40]. З. Голенкова та Е. Ігітханян віднесли до 

середнього класу тих, хто займає серединне положення, виходячи з таких 

позицій: якість сімейного бюджету; загальна задоволеність матеріальним 

становищем; самоідентифікація [34, с. 42–43]. Водночас вказана наукова 

позиція містить соціальний складник, що може бути використано з позиції 

суспільної географії, тому що середній клас слід вважати предметом 

вивчення не тільки соціології чи економіки, але й суспільної географії. 

Слушну думку щодо дослідження поняття «середній клас» висловлює 

Є. Іоненко. Вчений зазначає, що середній клас ототожнюється із середнім 

прошарком і розглядається як суто статистичне поняття, зокрема, до 

середнього класу належить частина населення, у представників якої 

особистий дохід перебуває в межах між прожитковим мінімумом і практично 

необмеженими фінансовими можливостями [62, с. 101–102]. За допомогою 

статистичних показників можливо наочно простежити специфіку середнього 

класу та навести дані, які існують на певному етапі розвитку суспільства та в 

межах територіальних одиниць.  

Так, Я. Штокало [201, с. 10] вважає первинним показником майнового 

розшарування суспільства саме рівень доходів. Відповідно до нього він 

виділяє заможних громадян, представників середнього класу та бідних. Він 

не наводить докладного визначення поняття «середній клас», вважаючи його 

самодостатнім. Критеріями, за якими громадяни розподіляються між цими 

частинами суспільства, є обсяг доходів та структура витрат, наявність майна, 

заощаджень, автомобіля. Вирішальною ознакою він вважає 

самоідентифікацію. 

На думку Я. Василюка, «середній клас – це гетерогенна сукупність 

соціальних шарів та прошарків, що знаходяться на середніх у даному 

суспільстві сходинках соціальної стратифікації і відрізняються між собою 

величиною доходів, матеріальним забезпеченням, освітнім та 

кваліфікаційним рівнями, особливостями самоідентифікації» [27, с. 9]. 
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О. Крикун вважає, що «середній клас – це сукупність соціальних груп, 

які посідають середнє положення між вищим і нижчим класами, мають 

певний рівень матеріального добробуту та економічної незалежності, 

відрізняються високим професійно-освітнім рівнем та демонструють успішну 

економічну поведінку в умовах ринкової економіки» [82, с. 11]. 

Середній клас являє собою соціально активні групи населення з вищою 

або середньою спеціальною освітою, які зайняті відповідно до рівня освіти та 

ідентифікують себе із середнім класом, володіють значним культурним 

капіталом або прагнуть до його акумулювання і здатні забезпечувати собі 

середній для конкретного регіону рівень життя [92, с. 180]. 

Н. Мороз під поняттям «середній клас» розуміє таку частину 

суспільства, представники якої вирізняються наявністю стабільного доходу, 

що є достатнім для задоволення усіх загальновизнаних людських потреб. 

Окрім цього, до середнього класу можна віднести людей з високим рівнем 

освіти і кваліфікації. Важлива також ідентифікація середнього класу відносно 

інших прошарків населення. Тобто середнім класом можна назвати 

спільноту, яка за рівнем доходів перебуває між вищим та нижчим класами 

[102, с. 113]. Формування середнього класу – це процес, опосередкований 

функціонуванням економіки та розвиненістю соціальних структур 

суспільства. Середній клас як важливий стабілізуючий компонент соціальної 

системи виступає обʼєктом дії в результаті функціонування економіки, 

трансформаційних процесів, формування інститутів суспільства.  

Середній клас розглядають також як сукупність особливостей, якими 

володіють люди, враховуючи при цьому кількість ресурсів та вмінь, що 

використовуються ними для задоволення не лише власних первісних і 

вторинних потреб, а й для розбудови громадянського суспільства та 

поліпшення соціально-економічної ситуації в країні [100, с. 116]. Середній 

клас є основою для розвитку державності та закріплення усталених 

принципів, які діють на територіях країн європейського континенту. 

Продуктивна політика, спрямована на створення бази для розвитку 
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середнього класу, сприятиме зменшенню розриву між багатими та бідними в 

межах території та надасть стимулу для розбудови елементів інфраструктури 

та економіки на цій території, виходячи з основ для формування середнього 

класу (рис. 1.2). 

Визначити структуру середнього класу в Україні з «класичних» 

позицій досить складно, перш за все через те, що в Україні фактичні доходи 

населення не збігаються із задекларованими. Значна частина сучасної 

економіки перебуває в «тіні». Відтак, якщо виділяти середній клас за 

майновою ознакою, то фактична чисельність його буде вища за статистичні 

дані. З іншого боку, велика кількість представників середнього класу не може 

вести такий спосіб життя, який ведуть представники того самого майнового 

прошарку в ЄС, через цілу низку причин (нерозвиненість соціальної 

інфраструктури, недоступність ефективних механізмів накопичення та 

примноження заощаджень, неможливість купити житло, навіть за іпотекою). 

Тобто чисельність середнього класу буде меншою за цією ознакою. 

 

Рис. 1.2. Формальна структура середнього класу 

Джерело: складено автором. 

 

Вищий клас: 

Підприємці, власники 
капіталу 

Середній клас: 

 дрібні підприємці, 
кваліфіковані працівники 

Бідні верстви населення:  

пенсіонери, більшість працівників, селяни, 
безробітні, незахищені верстви населення 
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Окрім цього, є ще декілька чинників, які знижують реальну чисельність 

середнього класу в Україні: це наявність великої кількості домогосподарств, 

які мають певні статки. Знову ж таки, віднести до середнього класу такі 

домогосподарства за майновим критерієм можна, за джерелом доходу – ні. 

У такому випадку структуру середнього класу в Україні доцільно 

розділити на формальну й неформальну. До першої групи належать 

представники середнього класу відповідно до офіційного доходу, до другої – 

за майновою ознакою, але з урахуванням нелегальних статків. 

Досить ґрунтовно підійшов до цього питання учений І. Медведенко, 

який зазначає, що середній клас є визначальною характерною ознакою 

політичної стабільності в суспільстві, запорукою підвищення інвестиційної 

активності населення та можливості збільшення обсягів реалізації державних 

соціальних програм через зростання надходжень до державного бюджету [93, 

с. 86]. Враховуючи думку науковця, можна сказати, що середній клас є 

досить складним явищем, яке впливає на всі сфери суспільства та потребує 

великої уваги з боку держави й суспільства. 

«Середній клас», на думку Т. Ковальчука, – це певна частина громадян 

країни, які вирізняються економічною активністю, достатнім для 

пристойного життя рівнем матеріального забезпечення (що є результатом 

їхньої власної праці). До того ж, середньому класу властиве 

самоусвідомлення і спільне відстоювання своїх інтересів [72, c. 8]. 

Трактування є не досить точним, тому науковець не конкретизує, сукупність 

яких елементів являє собою середній клас і що потрібно для його 

формування. 

Як вважає О. Вєчканова, середній клас – це частка населення, що 

зацікавлена у стабільному розвитку економіки країни та її політичної 

системи [29, с. 49]. Середній клас як основна частина суспільства може 

водночас втілювати в життя особисті свободи й мати здатність до діяльності 

економічного характеру для створення продуктивності праці; виступає в 
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подальшому платником податків держави та спроможна пристосовуватись та 

реагувати на зміни різного характеру в межах територіальних одиниць. 

О. Барановський вважає, що середнім класом можна назвати соціальну 

групу, що має певні характеристики: а) визначений рівень доходів; 

б) володіння нерухомістю, наявність своєї справи; в) висока професійна 

освіта та кваліфікація; г) відносна задоволеність статусом; д) помірний 

політичний консерватизм; е) зацікавленість у підтримці соціального порядку 

і стійкості; ж) суб’єктивна ідентифікація себе із середнім класом [8, c. 110]. 

На наш погляд, усі зазначені складники мають входити у зміст при 

визначенні цього терміна. Комплексний підхід допомагає розкрити сутність 

середнього класу із визначенням ряду проблемних аспектів, що створюють 

перешкоди на шляху до повноцінного формування на теренах нашої країни. 

Науковці суспільно-географічного профілю пропонують більш широке 

за змістом поняття «середній клас», який вони розуміють як «сукупність 

соціальних верств населення, які отримують рівень доходів, що дає змогу їм 

жити в умовах достатку, які займають в стратифікаційній системі суспільства 

проміжне положення між нижчим класом (бідними) і вищим класом 

(багатими), представники яких мають високий кваліфікаційно-освітній 

рівень, відчувають престижність власного становища в суспільстві та 

відіграють важливу роль у підтримці стабільності в країні» [95, с. 170]. З 

огляду на це можемо зробити кілька висновків. По-перше, під час вивчення 

середнього класу слід приділяти більше уваги його ролі в суспільстві та 

заходам, які мають сприяти збільшенню чисельності середнього класу на 

певній території. По-друге, важливим є встановлення диференціації між 

складниками, які розкривають сутність середнього класу й виражаються 

через взаємозв’язок.  

Отже, здійснивши загальний аналіз поняття «середній клас» на основі 

поглядів учених та розглянувши законодавче трактування цього терміна, 

пропонуємо власне визначення цієї дефініції. Середній клас – це складна 

соціальна група в суспільстві, майнове положення представників якої 



49 
 

 

відповідає уявленням про добробут і дозволяє людині підтримувати такий 

рівень життя, за якого вона може задовольняти свої фізичні та духовні 

потреби, забезпечити собі прийняті в суспільстві, членом якого вона є, 

усталені стандарти і норми життя, матеріальний стан, рівень добробуту в 

конкретний соціально-економічний період розвитку суспільства. Середній 

клас як соціальна група наділений здатністю до самоідентифікації, а також 

прагненням до соціальної та політично активної позиції. 

 

1.2. Еволюція наукових підходів щодо формування середнього 

класу в регіоні 

 

Увага дослідників багатьох країн давно була прикута до питання 

формування напрямків подолання бідності, але й на сьогодні це не втрачає 

своєї актуальності через невизначене коло питань. Процес дослідження за 

допомогою історичного методу завжди був актуальним при аналізі тематики, 

яка має тисячолітню історію. Нерівність є однією з головних соціально-

економічних проблем сучасного українського суспільства. Це зумовлено 

особливостями українського менталітету, відносно низьким рівнем життя 

нашого суспільства, нестабільністю політичної, соціальної, культурної сфер 

життєдіяльності, і всі ці чинники не дозволяють вирішити питання бідності 

вже протягом багатьох століть. Важливе значення має дослідження 

історичних основ нерівності, оскільки для ґрунтовного аналізу нинішнього 

стану способів та методів формування результативної стратегії подолання 

бідності та формування середнього класу в регіоні необхідно дослідити, як їй 

протидіяли в попередні періоди. Такий підхід до визначення стратегії 

зменшення соціально-економічної нерівності дасть змогу проаналізувати 

саме сферу суспільних відносин, тобто місце, де з бідністю не лише 

борються, але й де вона виникає. 
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Потрібно мати на увазі, що впродовж значного часового проміжку в 

історії нашої країни залежно від економічних умов життя людського 

суспільства, а також політичних і правових чинників по-різному розвивалися 

підходи щодо формування стратегії подолання бідності та збільшення 

кількості середнього класу в регіоні. Дослідження генези дасть змогу виявити 

основні причини та передумови виникнення вказаних процесів на теренах 

України та за її межами. Потрібно мати на увазі, що упродовж значного 

часового проміжку в історії нашої країни, залежно від економічних умов 

життя людського суспільства, а також політичних і правових чинників по-

різному розвивалося регулювання стратегій, які були направлені на 

зменшення нерівності.  

Становленню сучасної концепції середнього класу передувала низка 

історичних подій. Власне, ця концепція також пережила декілька етапів свого 

розвитку. Проблемі середнього класу приділяли увагу ще Аристотель, 

А. Сен-Сімон, К. Маркс, М. Вебер, А. Сміт. На той час середній клас не 

розглядався в тому розумінні, як його сприймає більшість сучасних 

дослідників. Мова більшою мірою йде про те, що майнова нерівність у 

суспільстві має дуже глибокі наслідки для нього.  

В англомовній науковій літературі проблематика середнього класу 

досліджувалась значно глибше. Період, коли в англомовній літературі 

публікувались комплексні праці про структуру і функції середнього класу, 

вже пройшов. До таких публікацій слід віднести праці B. Bledstein (1976), 

K. Newman (1988), M. Lamont (1990). Наразі в центрі уваги цієї спільноти 

перебувають доволі вузькі питання. Так, P. Willis досліджує особливості 

зміни поколінь у родинах, що належать до середнього класу тривалий час, 

M. Savage та J. Barlow розглядають трансформаційні процеси в середньому 

класі на прикладі Великобританії, I. Lоpez вивчає расові аспекти структури 

середнього класу в розвинених країнах. 

Німецький філософ К. Ясперс писав, що справжнє вчиняється на 

підставі історичного минулого, вплив якого люди відчувають на собі [202, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZlpExMwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9r4Ase4AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=az6PJi4AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cgd-yfAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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с. 28]. Інакше кажучи, усі події, що відбуваються сьогодні, безпосередньо 

пов’язані з минулим, з передумовами, які спричинили їхнє нинішнє 

становище, саме тому аналіз історичних подій дозволяє оглянути сучасний 

стан середнього класу та бідності й простежити безпосередній вплив 

історичних періодів на сьогодення. Варто вказати, що майнова нерівність як 

така, майнове розшарування суспільства та соціально-економічні та 

політичні наслідки цього явища привертали увагу дослідників протягом усієї 

історії гуманітарних наук. Вчені, які займалися цією проблемою, розглядали 

її крізь призму історичних передумов розвитку суспільства. Розкриємо 

класифікаційні періоди генези наукових підходів щодо формування 

ефективної стратегії подолання бідності та формування середнього класу. 

Загалом генеза вивчення середнього класу може мати такий вигляд 

(таблиця 1.3). 

Таблиця 1.3 

Генеза вивчення середнього класу 

Назва та час етапу Суть етапу 

І період: стародавні часи – 

середина XVII століття 

Упродовж цього етапу були лише несистематичні спроби 

наукового усвідомлення ролі середнього класу в 

суспільстві та його структури як самостійного явища. 

Протягом цього періоду уявлення про середній клас 

змінилися від загальних суджень про об’єкт до 

предметних уявлень про майнове розшарування 

суспільства 

ІІ період: XVIII – початок XX 

ст. 

У цей період відбувалось остаточне формування уявлень 

про середній клас, його структуру, походження та 

соціальні функції. Вчення про класову структуру 

суспільства розширюється і розвивається 

ІІІ період: часовий проміжок 

ХХ ст.  

Протягом цього періоду виникають різні наукові течії, 

кожна з яких по-своєму трактує поняття середнього класу 

та причини його виникнення. Відбувається усвідомлення 

соціальної та політичної функції середнього класу 

IV період (сучасний): початок 

ХХІ століття  

Значення середнього класу як основи суспільства 

більшість дослідників не піддає сумніву. Натомість, через 

скорочення чисельності середнього класу відбувається 

активний пошук причин цього явища та механізмів того, 

як йому протидіяти 

Джерело: складено автором. 
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I період: стародавні часи – середина ХVІІ ст. Першу філософську 

інтерпретацію бідності можна знайти ще у працях Аристотеля та інших 

представників античної філософії, хоча на той час майнова нерівність 

сприймалася як природне явище [13, с. 195]. Вважаємо, що саме в ті давні 

часи сформувались специфічні ознаки нерівності, що зумовило в 

подальшому розрив між багатими та бідними і що нині поширено в 

суспільстві. У працях науковців цього періоду бідність розглядалась як 

суспільне явище, причиною якого є вади у формах державного устрою. 

Наявність бідних людей пояснювалась тим, що верстви населення мають 

різний майновий стан і, відповідно, різні доходи. Уперше поняття «середня 

верства» стосовно суспільства використав Аристотель, який підкреслював, 

що чим більшою буде ця середня частина суспільства, тим стабільнішим буде 

й саме суспільство [53, c. 182]. Однак, факт існування бідності в ці часи ще 

не свідчить про боротьбу проти неї, особливо з боку вищого керівництва. 

Досить не значні наукові позиції розкривають сутність бідності як 

негативного явища в суспільстві, що ускладнює процес дослідження. У 

суспільстві того часу не існувало середнього класу в сучасному розумінні, а 

ця категорія займала проміжне становище між вільними й невільними 

громадянами. Проте, навіть за рабовласницького ладу існували вільні люди, 

підприємці, які виробляли продукцію на продаж [103, с. 39]. 

У середньовічному суспільстві середній клас був представлений 

широким співтовариством ремісників, купців і міського населення. 

Враховуючи вагомість середнього класу в процесі вивчення нерівності, 

доцільно зазначити, що термін «середній клас» уперше став 

використовуватися в ХVІІ ст. в Англії для опису невеликої групи міських 

підприємців, які займали позицію між великими землевласниками й 

найманою робочою силою [183, с. 21]. Таким чином, трактування бідності та 

середнього класу того часу дещо відрізняється від сучасного, адже наразі 

категорія середнього класу є більш вагомою. Критерії віднесення людей до 
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середнього класу змінювались протягом історичного розвитку суспільства, 

на це впливали економічні та політико-соціальні чинники. 

Отже, уже на першому етапі стає зрозумілою значна негативна роль, 

яку відігравала нерівність у суспільстві тогочасних держав. Незважаючи на 

негативність цього соціального явища, воно продовжувало збільшуватись, 

що відобразилось на подальших історичних періодах, коли нерівність 

соціально-економічного характеру тільки зростала. 

ІІ період – XVIII – початок XX ст., характеризується виявленням 

причин бідності та пошуком шляхів до її зменшення. Такі ідеї є у працях 

Ч. Бута, Т. Мальтуса, К. Маркса, Ж. Прудона, С. Рантурі, Е. Реклю, 

Г. Спенсера. У межах цього періоду було визначено бідність з позиції 

причинно-наслідкових звʼязків та представлено механізм її подолання. 

Станом на початок XVIII ст. існували два основі підходи в розумінні причин 

бідності: егалітарний та бачення соціальної нерівності в контексті дарвінізму 

[47, с. 162]. У цей історичний період до проблеми нерівності вчені підходили 

з різних позицій, що й виявилось у різноманітних підходах до розкриття 

бідності та існуванні економічних шкіл, що вивчали розподіл та перерозподіл 

доходів населення. Вчені-економісти А. Сміт, Д. Рікардо, Г. Спенсер, 

Ф. Гіддінгс стверджували, що добробут у добробут у матеріальному плані 

повною мірою необхідний людині й передбачає принцип обмеження 

допомоги бідним [53, c. 190].  

У своїй праці А. Сміт визначив головну роль держави в суспільстві та 

зазначав, що суспільство захищає права власності й відстоює позиції 

морального виправлення багатства, оскільки воно є результатом або праці, 

або підприємницької активності [177, с. 32]. Автор вказує на стандарти, які 

існували в суспільстві, та можливості матеріального спрямування для їх 

дотримання. Говорити про засоби впливу на викорінення бідності за таких 

умов доволі складно. 

К. Маркс, Ф. Енгельс, Е. Реклю трактували це явище як вкрай 

негативне для економічного розвитку країни й відстоювали позиції щодо 
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необхідності імплементації державної політики, яка б сприяла більш 

рівномірному розподілу доходів серед населення. К. Маркс та його 

послідовники вважали бідність складником злиденного становища робочого 

класу й наслідком привласнення капіталістами левової частки результатів 

їхньої праці. До того ж, Е. Реклю розділяв бідність як таку та злидні, тобто 

відсутність засобів для життя взагалі [228, с. 35]. Закріплення терміна 

«бідність» було показником того, що це негативне явище сприймалося як 

проблема, що потребує вирішення. 

Основним механізмом зменшення чисельності бідних є впровадження 

механізму більш рівномірного розподілу результатів економічного зростання 

між різними верствами населення. При цьому в основі такого механізму має 

лежати фіскальне регулювання. Уже в цьому історичному проміжку часу 

відбуваються дії, спрямовані на викорінення бідності. Відмінністю цього 

етапу від попереднього є те, що з бідністю починають боротись як із 

негативним явищем, тобто зароджуються основи для формування стратегій, 

які мають відображати дії щодо зменшення частки бідних у суспільстві. 

Більшість авторів підтримує думку, що полишення лав бідних громадян є, 

перш за все, особистим завданням кожної людини і її суспільним обов’язком 

знаходити вихід у будь-яких соціальних умовах. Г. Спенсер вважав, що бідність 

– це перш за все особиста проблема, а не соціальна [180, с. 138]. Науковці в 

межах цього періоду визначали, що дії держави мають бути мінімальними й не 

відігравати значної ролі в цьому процесі. З наведеного визначення випливає, що 

особа сама має дбати про забезпечення себе всім необхідним та не 

розраховувати на допомогу держави. Бідність насправді є благом для 

суспільства та його невід’ємним складником. З одного боку, потреби 

суспільства постійно зростають, і всім охочим соціальних благ не вистачить. З 

іншого ж, бідність як соціальне явище є мотивом та стимулом для збільшення 

достатку [161, с. 54]. Оскільки відносини суспільного характеру динамічно 

розвиваються, викорінити бідність цілком неможливо, і тому варто окреслити 
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шляхи, які враховуватимуть специфіку досліджуваного явища й допоможуть 

утвердитись середньому класу як структурно необхідній ланці в суспільстві. 

Як вважає В. Парето, теорія добробуту населення повинна включати 

функціональний підхід, і завдяки конкуренції забезпечується максимальний 

добробут громадян. Науковець наголошував, що подолати нерівність 

соціально-економічного характеру та досягти добробуту можливо за 

оптимального розміщення ресурсів на території, а проблеми росту добробуту 

бідних класів є більше проблемою виробництва та збереження багатства, ніж 

його розподілу [225, с. 474]. Враховуючи цю думку вченого, можемо зробити 

висновок, що, по-перше, добробут населення в межах певної території 

забезпечується шляхом розміщення ресурсів, а по-друге, із використанням 

конкуренції можливо досягти зменшення негативних явищ у суспільстві із 

використанням важелів на державному рівні.  

Економічний добробут суспільства А. Пігу окреслив обсягом 

сумарного національного доходу та механізмом його розподілу між 

верствами населення. У результаті більш справедливого розподілу цього 

доходу задоволення бідних верств населення зросте у значно більшій 

пропорції, ніж зменшиться ступінь задоволення багатих [53, с. 101]. 

Дослідник виділяв механізм, який має місце в системі зміни масштабів 

нерівності за доходами громадян. Вирішення проблеми нерівності 

розкривається у працях Дж.Б. Кларка «Філософія багатства», «Розподіл 

багатства». Підхід науковця ґрунтується на регульованому законом розподілі 

суспільного доходу між представниками соціальних верст населення, 

виходячи із принципу справедливості [70].  

В останні роки ХІХ ст. отримали розвиток концепції, у яких 

обґрунтовано, що бідність є проблемою, а відносини економічного 

спрямування відіграють важливу роль в усуненні цього явища. На думку 

багатьох дослідників, найбільше значення для підвищення рівня добробуту 

населення належить інноваціям, які спричинюють зміну структури 

суспільства й економіки [9, с. 56]. Завдяки поширенню технологій та 



56 
 

 

глобалізації загалом можливо зменшити показники соціально-економічного 

характеру при визначенні нерівності населення в межах території. 

У вказаний період можна відзначити і позитивні, і негативні моменти. 

Позитивним є зародження перших основ системи подолання бідності та 

усунення диспропорцій у питанні нерівності населення. Негативним 

моментом цього періоду є нечіткість дій на рівні держави для недопущення 

значного розриву між представниками класів у суспільстві. Загалом цей 

період заклав досить потужну основу для становлення та подальшої боротьби 

з нерівністю. 

ІІІ період охоплює часовий проміжок ХХ ст., і його основною 

характеристикою є зростання ролі державного управління, виникнення 

процесу глобалізації, стрімких змін у промисловості, поява великої кількості 

технологічних і соціальних інновацій. Наукове дослідження проблем 

майнової нерівності та середнього класу характеризується їхнім суттєвим 

поглибленням і формуванням сучасного бачення цієї проблематики. 

Дослідниками цього періоду були Дж. Кейнс, А. Сен, Р. Солоу, Ф. Хаєк та ін. 

Дж. Кейнс стверджував, що коли тисне бідність, класи, які працюють, 

зазнають безсилля й апатії. Ідеї Дж. Кейнса знайшли своє відображення в 

концепції держави «загального добробуту», яка поширилась у 50 – 60 рр. ХХ 

століття. У. Беверидж, послідовник Кейнса, вказував, що зрушення в 

розподілі доходів зменшує бідність, а теорія спрямована на зменшення 

нерівності й підвищення добробуту, де нерівність можливо подолати шляхом 

вирівнювання доходів [53, с. 243]. Нерівність є прямо пов’язаною із бідністю, 

що підтверджує необхідність дослідження теоретичних основ бідності з 

позицій науковців, що надасть можливість ґрунтовного визначення 

результативної стратегії подолання бідності та формування середнього класу. 

Відповідно до бачення проблематики бідності П. Таунсендом, це явище 

полягає у тому, що певній кількості людей недостатньо ресурсів для 

дотримання відповідного рівня життя. Схожу позицію ідентифікації бідності 

мав і французький соціолог Ф. Ле-Пое. Він вираховував межу бідності 
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відповідно до мінімальних сімейних потреб. Шляхом подолання бідності в 

суспільстві він вважав впровадження податкового механізму, який би сприяв 

більш справедливому перерозподілу доходів [187, с. 36]. У цей період значна 

частина науковців приділяла увагу розкриттю змісту бідності та суміжних 

категорій для зменшення в подальшому впливу цих явищ на суспільство. 

Економіст А. Сен стверджував, що бідні, хворі та голодні люди 

потрапляють у своєрідну «пастку». Вони не можуть впливати на власну 

долю, і їм залишається лише приймати те, що вирішує суспільство. Тобто, 

явище бідності – це й підрив демократичних підвалин суспільства, попри 

інше. Держава ж має дбати про соціальну справедливість [228, с. 103]. Саме 

цей учений уперше запропонував підхід щодо подолання бідності, який 

передбачав конкретні заходи. Бідність, як і середній клас, є феноменом, який 

потребує обґрунтованого дослідження, а з погляду суб’єктів, якими є люди, 

що населяють певні території, виявляється в географічному спрямуванні, що 

становить важливу цінність для подальшого аналізу. 

Отже, третій період розвитку вчень про бідність характеризується 

фактично тими ж особливостями, що й попередній, коли процеси усунення 

негативного впливу почали зароджуватись. Таким чином, розглянувши 

історію розвитку підходів до виокремлення нерівності соціально-

економічного характеру, можна зробити висновок, що бідність як явище 

існує ще з найдавніших часів, а на різних історичних шляхах свого розвитку 

зазнавала змін, але роль подолання цього негативного явища залишається 

неоціненною і до сьогодні.  

Четвертий період – сучасний, який характеризується аналізом 

наукових підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності 

та формування середнього класу в регіоні. Середній клас має різні масштаби 

та форми прояву, неоднорідну структуру в межах конкретних історичних та 

географічних меж. Середній клас, як і бідність, певним чином локалізується в 

просторі, утворюючи в окремих випадках суцільні ареали, підсилюючи в 

підсумку територіальну неоднорідність соціально-економічного простору. 
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Час становлення середнього класу в світі можна поділити на декілька 

періодів (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4. 

Періоди формування середнього класу 

Назва періоду Стан і структура середнього класу 

Доіндустріальний (до кінця 

ХІХ століття) 

Середній клас лише зароджувався й був представлений у 

містах Європи та Північної Америки. До нього належали 

дрібні підприємці та частково кваліфіковані робітники, що 

мали власну практику 

Індустріальний (кінець ХІХ 

– середина ХХ століття) 

Середній клас у розвинених країнах Заходу сформувався у 

своєму «класичному» вигляді. Його лави в містах 

поповнили кваліфіковані наймані працівники, чиновники 

та підприємці. У сільській місцевості до нього ввійшли 

фермери 

Постіндустріальний (з кінця 

ХХ століття й до нашого 

часу) 

Середній клас у розвинених країнах став основою 

суспільства та найчисленнішою його частиною (у 

розвинених країнах). Межі середнього класу сильно 

розширилися 

Сучасний 2000 –х роки ХХІ 

століття (спостерігається в 

наш час) 

 

Наразі основною тенденцією у розвинених країнах є 

зменшення чисельності середнього класу та «перехід» його 

членів у бідні верстви населення  

Джерело: складено за [204]. 

 

На сьогодні проблема соціально-економічної нерівності та бідності в 

багатьох країнах світу набула високого рівня ескалації, що свідчить про 

необхідність розробки ефективної національної стратегії подолання бідності 

в контексті досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), відображених у 

Декларації Тисячоліття. Приєднання України до цієї декларації 

започаткувало (принаймні, формально) її прагнення до встановлених 

стандартів людського розвитку. Уже у 2003 р. зазначені в Декларації цілі 

були зафіксовані й в українському законодавстві. Саме вони з часом стали 

орієнтирами на довгострокову перспективу, увійшли в термінологічний 

апарат державного управління та наукової сфери [192, с. 17]. Таким чином, 
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країна, яка взяла на себе ці зобов’язання, має імплементувати ключові 

аспекти, закладені в Цілях Розвитку Тисячоліття, та адаптувати глобальні 

цілі подолання бідності до національного рівня з урахуванням особливостей 

національного розвитку. Впровадження ЦРТ у процесі реалізації 

національної довгострокової соціально-економічної стратегії дозволить 

забезпечити соціальну спрямованість реформ в усіх сферах економіки та 

відповідну соціалізацію всіх складників економічної політики. 

М. Пістун наголошує на тому, що територіальні відмінності – це 

специфічний невичерпний ресурс в інтегральному потенціалі України, 

ефективність якого забезпечується науково обґрунтованим його 

використанням, адже територія – це не тільки полігон для розвитку й 

розміщення продуктивних сил, а й середовище життєдіяльності людей. 

Доцільно наголосити, що регіональна політика в кожному регіоні має 

забезпечувати розвиток його економіки, створення нових господарських 

об’єктів на його території, поліпшення соціальної інфраструктури та рівня 

життя населення [144, с. 117]. Таким чином, для продуктивної регіональної 

політики повинна бути розроблена довгострокова стратегія, куди буде 

включено програми регіонального характеру соціально-економічного 

розвитку окремих територіальних одиниць, що матимуть повний спектр дій 

для виконання таких найбільш важливих завдань на конкретній території, як 

подолання бідності та створення потужних умов для розвитку середнього 

класу не тільки в містах, а й перенесення та усвідомлення важливості 

розвитку сільських місцевостей та депресивних територій району. 

Отже, на основі аналізу наукових підходів щодо формування 

ефективної стратегії подолання бідності та формування середнього класу в 

регіоні зазначимо, що проведене дослідження дозволяє розширити діапазон 

знань про явища і їхні особливості в конкретних історичних періодах 

розвитку. Як свідчить світова практика, ефективний соціально-економічний 

розвиток будь-якої країни не в останню чергу залежить від взаємоприйнятної 

стратегії, яка включає низку дій для її реалізації та подальшого 
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функціонування. Вивчення історичних аспектів, які нам вдалось 

охарактеризувати в ході наукового дослідження, не втратило своєї цінності й 

не застаріло, а тому підходи, які використовувались у період становлення 

середнього класу, можуть бути використані для вирішення подібних 

нагальних проблем сьогодення. 

 

1.3. Методичні підходи до формування середнього класу 

 

Актуальність досліджуваної тематики зумовлена науковим пошуком 

методів у сфері проблем формування середнього класу із позиції суспільної 

географії для здійснення комплексного аналізу цього питання. За своєю 

природою методичні підходи займають ключове місце при дослідженні 

проблематики, що має наукове підґрунтя. Методологія посідає визначальне 

місце у процесі аналізу будь-якої наукової проблематики, адже відіграє 

фундаментальну роль у пізнанні сутності та характеру досліджуваного 

питання, визначає тенденції розвитку тематики, механізм розкриття її змісту. 

Таким чином, чітка структура із логічно взаємопов’язаними елементами 

суспільно-географічних досліджень середнього класу може бути розглянута 

лише завдяки комплексному методологічному підходу до виявлення цих 

явищ. Усебічний науковий аналіз із використанням порівняльних, 

історичних, системно-структурних й інших підходів сприятиме виявленню 

нових теоретико-методологічних підходів щодо їх розв’язання [131, с. 93]. 

Кожна наука виходить із загальних методологічних передумов 

відносності пізнання, шлях до якого прокладається через удосконалення 

підходів, принципів, методів і техніки досліджень. Сучасний етап розвитку 

науки вимагає застосування нового рівня методологічних підходів і 

принципів, що обумовлено складним характером систематизації знань про 

навколишню реальність, що служить її об’єктом. Методи, які 

використовують відповідно до предмета дослідження, відіграють 
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фундаментальну роль у пізнанні сутності та характеру досліджуваного 

питання, дозволяють визначити й розкрити важливість змісту суспільно-

географічних досліджень формування середнього класу. 

Таким чином, при дослідженні цієї тематики передбачається реалізація 

таких методологічних складників: 1) визначення особливостей суспільно-

географічних компонентів у формуванні середнього класу, що зумовлює 

отримання внаслідок логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання 

об’єктивних знань (істини) щодо науково-практичного стану цієї 

проблематики; 2) детермінація чітких методів наукових підходів, що 

визначають закономірності суспільно-географічного дослідження середнього 

класу; 3) всебічний та комплексний аналіз наявних наукових матеріалів 

відповідної сфери; 4) внесення наукової авторської новизни в тематику. 

Необхідним елементом у рамках методологічного дослідження є метод, 

що реалізується через спосіб або прийом для досягнення певної мети. Метод 

– це виражене в узагальненому вигляді знання, що спрямоване на отримання 

нового знання [78, с. 167]. Без використання методів у ході дослідження 

неможливо розкрити повною мірою предметну сутність досліджуваного 

процесу. У словнику української мови за ред. І. К. Білодіда метод визначено 

як: 1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 2) прийом або 

систему прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності 

(науці, виробництві тощо) [175, с. 692]. Отже, метод є теоретичним 

відображенням діяльності щодо теоретично-практичного пізнання істинних 

знань, який складається із різних правил, засобів, прийомів і способів, що 

повинні забезпечити науковий результат. 

Для повноцінного розкриття суспільно-географічного дослідження 

середнього класу в Столичному макрорайоні України пропонуємо виділити 

науково обґрунтовані етапи дослідження (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Етапи суспільно-географічного дослідження середнього класу 

Джерело: створено автором. 

 

У рамках теоретичного напряму комплексно розкриємо поняття 

середнього класу з позиції суспільно-географічного дослідження із 

визначенням чинників й обґрунтуванням механізму їхньої дії в межах 

макрорайону, розробкою концепції суспільно-географічного дослідження 

середнього класу в регіоні.  

Етапи суспільно-географічного 

дослідження середнього класу 

Теоретичний  Аналітико-експертний Практичний 

1. Системно-

організаційна 

структура змісту 

основних дефініцій та 

критеріїв середнього 

класу в рамках 

суспільно-

географічного 

дослідження. 

2. Структурний аналіз 

середнього класу в 

поєднанні з бідністю з 

позиції суспільної 

географії. 

3. Розробка концепції 

суспільно-

географічного 

дослідження 

середнього класу в 

межах макрорайону. 

1. Аналіз чинників, 

які мають вплив на 

бідність та 

формування 

середнього класу в 

рамках Столичного 

макрорайону. 

2. Комплексна оцінка 

на основі 

досліджених факторів 

середнього класу. 

3. Виявлення 

внутрішньорегіональн

их особливостей 

формування 

середнього класу в 

Столичному 

макрорайоні України. 

1. Прогнозна 

характеристика 

процесів бідності та 

середнього класу в 

межах макрорайону. 

2. Обґрунтування 

особливостей 

розвитку середнього 

класу Столичного 

макрорайону України 

та шляхів подолання 

бідності в різних 

типах 

адміністративно-

територіальних 

одиниць. 
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При застосуванні аналітично-експериментального напряму варто 

визначити передумови формування середнього класу порівняно з іншими 

регіонами в різних територіальних утвореннях, а також окреслити 

внутрішньорегіональні особливості формування середнього класу в 

Столичному макрорайоні України. 

Заключний напрям – практичний, що має на меті оцінку характеру 

бідності в Україні та регіонах, окреслення шляхів для формування 

середнього класу й обґрунтування напрямів його становлення в регіоні 

загалом та в різних типах адміністративно-територіальних утворень зокрема 

на основі встановлених закономірностей і взаємозв’язків бідності й 

територіальної організації суспільства. 

Кінцевою метою суспільно-географічного вивчення середнього класу в 

межах певного територіального утворення (у нашому випадку – 

макрорайону) має бути виявлення сутності його територіального прояву. На 

відміну від економічних, соціологічних та інших досліджень цієї 

проблематики, перевагою суспільно-географічного дослідження є 

можливість наочно показати, що спільнота, яку формує середній клас на 

певній території, є самостійною системою, яка суттєво впливає на довкілля. 

Іншими словами, це ситуація, коли в межах певної території сформувався 

стійкий кластер, що являє собою концентрацію поселень з високою часткою 

людей середнього класу, а на прилеглих до нього територіях розпочинаються 

якісні зміни. 

Таким чином, у суспільно-географічному дослідженні проблеми 

формування середнього класу має бути три основних напрями: 1) пізнання 

сутності формування середнього класу саме як суспільно-географічного 

процесу; 2) виявлення специфічних територіальних форм його 

самоорганізації; 3) аналіз виявлення регіональних особливостей середнього 

класу як частини суспільства та частини кожної територіальної громади. 

Суть тлумачення поняття середнього класу сильно залежить від того, 

який критерій покладено в основу його визначення. Якщо керуватись 
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світовим досвідом, то таких критеріїв може бути декілька. Основний 

критерій – матеріальний: середній рівень доходу для конкретної території, а 

також показники, які можна отримати зі статистичної звітності (структура 

споживання, структура витрат, накопичені заощадження). Принципи 

ідентифікації середнього класу можна поділити на дві великі групи (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Принципи ідентифікації середнього класу 

Джерело: побудовано автором. 

 

Перша група представлена визначеннями середнього класу, які 

виникли на політичному підґрунті, передусім на соціал-демократичних 

уявленнях про структуру суспільства. Відповідно до цього підходу середній 

клас відповідає поняттю дрібної буржуазії: до нього слід відносити саме 

дрібних власників та найманих працівників із співставними доходами. 

Друга група охоплює більш сучасні підходи, які були сформовані в 

англо-американській науковій літературі. У цьому відношенні всі методики 

Принципи ідентифікації 

середнього класу 

Відповідно до положень 

класової теорії 

Принципи стратифікації 

суспільства 

Середній клас як 

соціальний суб’єкт  

Виділення середнього 

класу за політичними 

ознаками 

Психологічні ознаки 

середнього класу 

Професійні ознаки 

середнього класу 

Майнові ознаки 

середнього класу 
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ідентифікації середнього класу можна поділити на декілька відмінних 

підгруп. Перша підгрупа представлена методиками, в основі яких лежить 

ідентифікація представників середнього класу як соціальних суб’єктів. 

Відповідно, відмінність між методиками полягає лише в переліку показників, 

якими вони оперують. Друга підгрупа передбачає психологічні критерії як 

основні. Здебільшого такі методики включають соціологічні опитування як 

основний інструмент визначення середнього класу. 

Третя група методик спирається на ідентифікацію представників 

середнього класу за професійною ознакою, тобто критеріями визначення є 

наявність в людини певної професії та рівня оплати її праці. Четверта група 

методик спирається на майнові ознаки, передусім на наявність власного 

житла, автомобіля тощо. 

На практиці методики, застосовувані для ідентифікації, можна 

поділити відповідно до держав, у яких вони вважаються основними. Слід 

зауважити, що різниця між цими методиками полягає в переліку показників, 

котрі застосовуються для віднесення людини до середнього класу. 

Водночас застосовуються й нематеріальні чинники: рівень освіченості 

населення, особливості працевлаштування, професія тощо. Крім цього, 

застосовують і суб’єктивні чинники (які встановлюються шляхом 

опитування) – це передусім самоідентифікація [39, с. 367]. Різного роду 

критерії належності до середнього класу відрізняються залежно від змісту 

дослідження та країни, для якої вони розробляються (табл. 1.5). Вимогою, яка 

висувається до таких критеріїв, є їхня взаємозалежність за змістом [95, 

с. 170]. 

Методологічне й методичне забезпечення суспільно-географічного 

дослідження формування середнього класу можна поділити на три 

компоненти (назвемо їх рівнями) – за принципом тематичного охоплення та 

універсальності застосовуваних методів та підходів. Також відмінність між 

рівнями можна трактувати як масштаб наукового пізнання проблематики. 

Перший рівень – загальна суспільно-географічна методологія; другий – 
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соціально-географічні дослідження взагалі; третій – власне дослідження 

формування середнього класу (таблиця 1.5). 

Таблиця 1.5 

Методологічні рівні суспільно-географічного дослідження середнього класу 

Рівень наукового 

дослідження 

Предмет наукового 

дослідження 

Роль цього рівня у методологічному 

забезпеченні дисертаційного 

дослідження  

1 Рівень 

(найвищий): 

загальна суспільно-

географічна 

методологія 

Суспільно-географічні 

процеси, їхній прояв та 

наслідки 

Парадигми, концепції загальної 

суспільно-географічної методології 

застосовуються як основоположні при 

проведенні дослідження 

2 Рівень: соціально-

географічні 

дослідження 

Соціально-географічні 

дослідження, вивчення 

людського розвитку 

Методологічний та методичний апарат 

дослідження людського розвитку, 

людського потенціалу території 

3 Рівень 

(найнижчий): власне 

дослідження 

середнього класу 

Суспільно-географічні 

дослідження 

формування середнього 

класу 

Методологічний апарат суспільно-

географічного дослідження людського 

потенціалу території; методи 

дослідження середнього класу 

Джерело: розроблено автором. 

 

На наш погляд, питання методичного та методологічного забезпечення 

суспільно-географічних досліджень формування середнього класу можна 

поділити на два великі складники: 1) вивчення формування середнього класу 

саме в Столичному макрорайоні як частини дослідження регіонального 

розвитку; 2) вивчення формування середнього класу як явища, що є 

частиною об’єкта дослідження суспільної географії взагалі. Слід зазначити, 

що така «дуалістичність» питання є досить типовою для проблем, що 

перебувають у колі інтересів географів. 

При цьому перший аспект, регіональний, є більш очевидний за своєю 

природою. Його методологічна та методична основа загалом збігається з 

методологічною основою вивчення більшості територіально обумовлених 

проблем, зокрема тих, які стосуються суспільно-географічного дослідження 

питання нерівності. Другий же аспект більш складний і більш цікавий.  

Найвищий, рівень складає загальна методологія суспільно-

географічного дослідження. Тобто сюди слід віднести наукознавчі та 
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світоглядні положення, на основі яких взагалі здійснюється дослідження 

будь-яких проблем, що становлять предмет суспільної географії. 

Наразі методологія суспільно-географічної науки, зокрема українських 

наукових шкіл, являє собою досить складну систему парадигм, концепцій, а 

також розгалуженого методичного апарату. Не вдаючись у подробиці аналізу 

нинішнього стану методології цієї науки взагалі, відзначимо лише декілька 

рис. По-перше, методологія української суспільно-географічної науки має 

довгу історію розвитку, і кожен з її етапів по-своєму вплинув на її нинішній 

стан. По-друге, методологія української суспільної географії продовжує 

змінюватись і нині представлена низкою наукових шкіл, до яких входять 

колективи географів провідних університетів (за деякими виключеннями). 

Принципово, що з багатьох концептуальних питань ці наукові школи ведуть 

між собою дискусії. По-третє, методологія та методика української 

суспільної географії перебувала й перебуває під сильним впливом 

зарубіжних наукових шкіл, а також інших напрямів вітчизняної науки, 

дотичних до географічної проблематики. Природно, що найбільшого впливу 

суспільна географія зазнає з боку економічних дисциплін, особливо тих, що 

переймаються регіональною проблематикою. 

Проблематика найвищого рівня, у межах якого здійснюється 

розроблення теми формування середнього класу, – це суспільно-географічні 

дослідження взагалі. Нижчий рівень – це соціально-географічні дослідження, 

тобто ті, що спрямовані на вивчення просторового вираження трансформацій 

у соціумі. Наступний рівень – дослідження якості життя. У цьому напрямку 

здійснюється велика кількість досліджень, які оперують низкою показників 

розвитку суспільства. Сюди належать дослідження розселення населення, 

тривалості життя та охорони здоров’я, людського потенціалу тощо. Нижчий 

рівень – дослідження питання нерівності. На відміну від уже згаданих 

напрямів, ці дослідження спрямовані не на розкриття певної галузевої 

проблеми, а на виявлення просторових відмінностей у людському розвитку 

як такому. Ще нижчий рівень – дослідження середнього класу з позицій 
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суспільної географії. Наступний рівень, який передбачає ще більше звуження 

кола наукового пошуку, – розробка цього питання на рівні окремого регіону 

(у нашому випадку – Столичного макрорайону). Власне, два останніх рівні і є 

основними рівнями, на яких проводилося дослідження. 

Як уже зазначалося, у дослідженні формування середнього класу на 

певній території можна виділити два аспекти: дослідження цього питання в 

контексті регіонального розвитку та в контексті суспільно-географічних 

досліджень взагалі. Приділивши увагу контексту суспільно-географічних 

досліджень, розкриємо й інший – регіональний [108]. 

Територіальне вираження географічного об’єкта (явища, процесу) є 

найбільш простим і зрозумілим. Воно полягає у формальному прояві ознак 

цього об’єкта стосовно площини території. Такими можуть бути 

територіальні відмінності в показниках певного явища (у випадку нашого 

дослідження – територіальні відмінності в частці середнього класу) або ж 

характеристика специфічних територіальних утворень (у нашому випадку – 

формування населенням з високою часткою середнього класу своєрідних 

кластерів). Регіональний підхід до бачення географічного об’єкта полягає у 

його розумінні в контексті наявних адміністративних меж та офіційної 

державної регіональної політики. У нашій роботі він також має суттєве 

відображення, оскільки саме через державну регіональну політику 

суспільство може свідомо впливати на людський розвиток конкретної 

території. Просторовий підхід у розумінні географічного об’єкта – найбільш 

ємний та складний за своєю суттю. Під ним розуміється бачення розвитку 

географічного об’єкта в багатовимірному просторі (у тривимірному 

формальному просторі, а також у часопросторі та ін.). Через те, що 

повноцінна реалізація цього підходу вимагає оперування величезним обсягом 

інформації, зокрема первинної, він надзвичайно об’ємний. Втім, саме він 

може забезпечити вичерпне розуміння географічного об’єкта. 

У цій роботі при аналізі формування середнього класу в Столичному 

макрорайоні ми спиралися на територіальний та регіональний підходи. Для 
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розкриття сутності середнього класу необхідно висвітлити питання 

співвідношення цієї тематики з іншими напрямами суспільно-географічних 

досліджень (рис 1.5).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Методи дослідження середнього класу Столичного 

макрорайону 

Джерело: складено автором. 

 

До суспільно-географічних досліджень, у тематичних рамках яких 

перебуває наш науковий пошук, слід віднести соціально-географічні. 

Предметом наукових пошуків у цьому напрямі є просторовий прояв 

суспільних процесів. Сюди можна віднести всі дослідження з географії 

розселення населення, людського потенціалу, а також широкий перелік 

напрямів, які охоплюють усі прояви суспільної активності. Слід зазначити, 

що наразі соціально-географічні дослідження за кількістю тематик та 

залучених учених є значимими з-поміж усіх суспільно-географічних 

досліджень. До того ж, перелік таких тематик постійно розширюється, 

поповнюючись новими напрямками. Наприклад, до таких можна віднести 

електоральну географію або напрями, що фокусуються на просторових 

проявах людської поведінки.  
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Важливий напрямок суспільно-географічних досліджень, який 

стосується проблематики середнього класу, – це аналіз якості життя 

населення [44]. У рамках дослідження цього напрямку виникає велика 

кількість питань, які також безпосередньо характеризують середній клас. 

Такими питаннями є рівень життя, градація населення за рівнем доходів, 

градація населення за рядом інших показників (економічною активністю, 

способом життя). Важливо, що в рамках цього напряму також розглядаються 

такі суттєві соціальні проблеми, як безробіття, соціальне та медичне 

забезпечення, житлові умови.  

Окрім власне географічних досліджень, вивчення середнього класу 

Столичного макрорайону за своєю природою дотичне до ряду інших 

наукових дисциплін. Найбільш значущими з них є економічні дослідження 

середнього класу, соціологічні дослідження цього явища, а також розробки 

наукового забезпечення регіонального розвитку. З погляду економіки 

середній клас і все, що з ним пов’язано, перебуває в центрі уваги науковців. 

На це є дві причини. По-перше, середній клас, його чисельність, 

платоспроможність мають вирішальне значення для економічного розвитку. 

Саме середній клас формує сукупний платоспроможний попит в економіці. 

Від його ділової активності прямо залежить економічне зростання. По-друге, 

наразі загальносвітовою тенденцією є трансформація середнього класу. 

Відтак до нього прикута увага наукової спільноти. З тієї самої причини 

середній клас перебуває в зоні підвищеного інтересу з боку соціологів. На 

середній клас в економічно розвинутих країнах припадає більшість 

населення. Саме процеси, що відбуваються зі спільнотами, які складають 

середній клас, обумовлюють основні характеристики суспільства. 

Дослідження середнього класу в рамках регіоналістики й регіональної 

економіки також роблять значний внесок у розкриття проблематики. 

Оскільки однією з цілей регіонального розвитку є саме покращення 

гуманітарної ситуації в регіоні, праці з цієї тематики роблять суттєвий внесок 

і в розуміння просторового аспекту. 
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Другий рівень методологічного та методичного забезпечення 

суспільно-географічного дослідження представлений власне методологічним 

апаратом соціально-географічних дисциплін. У наявному доробку 

української географічної науки немає праць, які б цілком фокусувалися на 

проблемі формування середнього класу певного регіону. Втім, накопичено 

великий обсяг робіт, котрі досить детально висвітлюють близькі до цієї 

проблематики питання. До таких праць, як уже зазначалося, належать 

дослідження з регіонального розвитку, людського капіталу, соціальних 

проблем, соціальної інфраструктури тощо. 

Важливо те, що в цих роботах накопичено значний досвід аналізу 

середнього класу як об’єкта географічного дослідження. Щоправда, майже 

завжди він розглядається як складник більшого об’єкта, наприклад, 

соціальної сфери регіону. Аналіз накопиченого доробку показав, що наразі 

наявні методологічні підходи до дослідження середнього класу як одного з 

напрямків соціально-географічного дослідження (таблиця 1.6). 

Як можна побачити, питання середнього класу (у тій чи іншій 

інтерпретації) перебувають у полі зору багатьох дослідників. При цьому 

більшість робіт, у яких це питання розглядається, присвячена дослідженню 

людського розвитку, соціальної сфери регіону, а також географічних аспектів 

нерівності (або ж, іншими словами, проявам просторової нерівності 

соціально-економічних явищ). 

Найбільша кількість робіт, у яких так чи інакше розглядається питання 

формування середнього класу, його характеристик, є роботи з географії 

населення. Притому, що переважна більшість таких робіт має доволі 

традиційну структуру та тематичне спрямування, вони широко висвітлюють 

питання економічної активності населення. Традиційними характеристиками 

системи розселення певної території є показники чисельності населення, його 

вікової та статевої структури, особливості системи розташування населених 

пунктів.  
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Таблиця 1.6 

Методологічні підходи до формування середнього класу 

Підхід до вивчення проблеми 

формування середнього класу 

Сутність бачення середнього класу та його 

дослідження в рамках підходу 

Дослідження середнього класу як 

складник суспільно-географічного 

вивчення системи розселення 

населення 

Середній клас не розглядається безпосередньо, 

але має місце ґрунтовний аналіз показників, за 

якими середній клас ідентифікують. Зокрема, 

розглядаються поняття рівня життя та способу 

життя 

Дослідження особливостей середнього 

класу певної території як елемент 

наукового забезпечення регіонального 

розвитку 

У роботах з проблематики регіонального 

розвитку населення регіону аналізується 

обов’язково. При цьому середній клас 

безпосередньо не розглядається, але 

досліджується майнова структура населення, 

його економічна активність 

Вивчення середнього класу як частина 

дослідження нерівномірного розвитку 

територій 

Аналіз нерівномірного розвитку територій у 

багатьох аспектах повторює проблематику 

аналізу середнього класу (географічної 

специфіки її вивчення) 

Аналіз середнього класу в рамках 

проведення районування території 

При проведенні районування території середній 

клас предметно не розглядається, але велике 

значення мають економічні показники активності 

населення, зокрема рівень доходу на душу 

населення 

Дослідження проблематики асиметрії 

розвитку 

Аналіз питання асиметрії розвитку має значення 

для вивчення середнього класу в контексті 

дослідження незбалансованого економічного 

розвитку 

Вивчення проблематики середнього 

класу в контексті поселенської 

диференціації 

Дослідження поселенської диференціації дають 

змогу виявити відмінності в особливостях 

розселення окремих соціальних груп, 

просторової диференціації між ними 

Дослідження соціального розвитку 

територій 

Наукові праці з питань соціального розвитку 

територій важливі для дослідження середнього 

класу, оскільки в них розглядається питання 

територіального виразу соціальної диференціації 

Дослідження соціальних проблем Вивчення соціальних проблем дозволяє розкрити 

особливості способу життя окремих прошарків 

суспільства 

Аналіз середнього класу як складник 

дослідження якості життя населення 

У дослідженнях якості життя населення 

достатньо великою мірою висвітлено й питання 

середнього класу, зокрема способу та рівня 

життя його представників 

Джерело: складено автором. 

 

Важливо зазначити, що в роботах з географії населення простежується 

чітка тенденція посилення уваги до тих самих аспектів, які беруть до уваги 
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при ідентифікації середнього класу. Водночас при цьому має місце детальне 

висвітлення таких понять, якими оперують саме при ідентифікації 

середнього класу: «якість життя», «рівень життя», «спосіб життя». Сюди ж 

слід віднести і значний перелік показників, якими характеризують фінансово-

економічний стан домогосподарств [42; 104]. Рівень та спосіб життя є 

найбільш важливими категоріями, які мають велике значення при 

детальному аналізі середнього класу та просторових особливостей його 

прояву. 

Окрім питань нерівності, у рамках наукового пошуку також важливе 

місце посідають питання дослідження асиметрії розвитку [88, с. 111]. У 

межах цієї проблематики можна виділити велику кількість питань, що 

стосуються невідповідності розвитку (поширення, функціонування) 

географічних явищ та об’єктів. Такими невідповідностями може бути прояв 

багатьох порушень. Роботи, присвячені дослідженню нерівномірності 

розвитку географічних об’єктів і явищ, достатньо поширені. Сюди можна 

віднести дослідження нерівномірного територіального розвитку й 

обмеженого доступу до соціальних благ. Для вивчення середнього класу такі 

роботи мають значення, оскільки містять дані про соціальну градацію, 

майновий стан та соціальний статус окремих соціальних груп. 

Значну частку суспільно-географічних робіт присвячено питанням 

поселенської диференціації [15, с. 22]. Взагалі проблематика розселення 

населення займає вагоме місце в суспільно-географічних дослідженнях. При 

цьому розглядається й велика кількість аспектів, які важливі для дослідження 

середнього класу. У контексті нашого дослідження поселенська 

диференціація, її вивчення значимі, оскільки в її рамках також аналізується 

майнові відмінності населення, його майнова та статусна градація. Для 

аналізу середнього класу важливо, що наразі визначено велику кількість 

питань, що стосуються відмінностей між різними класами суспільства та 

різниці у способі життя окремих його груп. 
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Помітне місце в питаннях регіонального розвитку займає тематика 

соціального розвитку територій [74, с. 309]. Роботи в цьому напрямі важливі 

для нашого дослідження, оскільки вони висвітлюють аспекти 

територіального виявлення диференціації суспільства. 

Дослідження соціальних проблем, зокрема бідності, поширення 

епідеміологічних хвороб, злочинності, також привертає увагу географів [18, 

с. 230]. Для характеристики середнього класу такі дослідження мають велике 

значення, оскільки розкривають сутність проблем окремих класів 

суспільства. Як уже зазначалося, проблематика регіональної нерівності 

досліджується також і в межах наукового пошуку економічної науки. До 

підходів до цієї проблеми, які застосовують вчені-економісти, можна 

віднести такі. 

Т. Пепа [117] розуміє регіональні особливості соціально-економічного 

розвитку як прояв територіальної специфіки розміщення природного та 

людського потенціалів, а також об’єктивного процесу деформації структури 

економіки, який відбувається внаслідок дії глобальних чинників. Цей учений 

досліджує соціально-економічну нерівність з позиції проблематики 

територіальної нерівності взагалі, а також з позиції вдосконалення державної 

регіональної політики. 

Найбільш вагомим компонентом проблематики нерівності є нерівність 

у доходах населення в різних інтерпретаціях [197]. Природно, що саме цей 

прояв нерівності є найбільш наочним та найбільш соціально значущим. До 

того ж, він легко фіксується офіційною статистикою. Для суспільно-

географічного дослідження цей підхід також має велике практичне значення, 

адже градація населення за рівнем доходу є одним із критеріїв виділення 

середнього класу. 

Саме ж поняття середнього класу також перебуває у фокусі уваги 

дослідників [84]. Середній клас аналізується з багатьох позицій, і інтерес до 

нього не спадає. Праці, присвячені дослідженню питання середнього класу як 

економічного явища, фокусують увагу на його значенні для формування 
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споживчого ринку, підприємницької активності у країні, а також питаннях 

безробіття та бідності. 

Первинний рівень суспільно-географічного дослідження 

формування середнього класу представлений уже на основі власне методів та 

методик, котрі застосовуються для аналізу явищ такого роду. Перелік 

методів, методик та підходів досить широкий. 

До цього методологічного рівня дослідження належить термінологія, 

яка застосовується саме для опису середнього класу як соціального, 

суспільного та економічного формування. Загалом термінологічний апарат, 

що описує проблематику середнього класу, входить до загальної наукової 

суспільно-географічної термінології. Дослідження в цьому напрямку 

оперують такими поняттями, як територіальна (або ж просторова) 

диференціація, концентрація, зв’язки тощо. Специфічною термінологією, яка 

застосовується при науковому суспільно-географічному дослідженні 

середнього класу, є специфічні показники (які характеризують середній клас) 

і терміни (які описують специфічні для цього явища процеси). Слід 

зазначити, що специфічна термінологія здебільшого запозичена або ж з 

економічної, або ж із соціальної науки. Це можна пояснити тим, що середній 

клас як окреме явище потрапив у коло наукових інтересів географів набагато 

пізніше, ніж до кола інтересів економістів. 

Економіко-математичні методи, що дають можливість встановити певні 

кількісні співвідношення в межах досліджуваного об’єкта, а також (іноді) 

виявити закономірності розміщення його компонентів і прояв наявних 

проблем. Важливою категорією, застосовуючи яку, ми провели дослідження 

середнього класу, є поняття кластеру. Не вдаючись у зміст цього терміна та 

природу кластеру як явища, у тезах окреслимо його основні риси, які роблять 

його зручним для застосування в рамках географічного дослідження [182]. 

Так, у момент свого введення в науковий обіг поняття кластеру означало 

певне скупчення проявів економічного процесу чи явища на території. 
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Саме кластер, на наш погляд, є найбільш виразним суспільно-

географічним вираженням середнього класу. Хоча наразі найбільш 

уживаною категорією при просторовому аналізі є поняття комплексу 

(соціально-географічного, територіального), воно є не влучним для 

позначення особливої форми просторової організації середнього класу. 

Суспільно-географічний комплекс передбачає поєднання всіх складників 

певного явища, що має місце на певній території. Тому для такого об’єкта 

дослідження, як середній клас, більш доречно застосовувати саме поняття 

кластеру. 

У цьому контексті найбільшу увагу слід зосередити на комплексних 

математичних методах дослідження, таких як: а) кластерний аналіз; 

б) факторний аналіз. Застосування таких методів дозволить виявити 

найбільш вагомі групи чинників і поглиблено проаналізувати їх упродовж 

подальшого дослідження. Результати, отримані за допомогою таких методів, 

можна застосувати для виявлення особливостей суспільно-географічного 

положення, специфіки побудови транспортного комплекту, системи 

розселення населення. Також цими методами можна встановити роль 

природно-ресурсних, демографічних, екологічних чинників, а також 

визначити оцінку кожного з них та встановити їхнє вагове значення. 

Одним із нагальних питань комплексних суспільно-географічних 

досліджень є визначення загальної оцінки факторів впливу (у нашому 

випадку – формування середнього класу), їх зведення до єдиного 

коефіцієнту. При цьому важливу роль може зіграти факторний аналіз: за його 

допомогою можна виявити найбільш вагомі чинники. Метою цього аналізу є 

представлення величини Zij як елемента матриці: 

Zij=ai1p1j+ai2p2j+…+aikpkj+…+airprj+uip(r+i)j, (1.1) 

де Zij – значення і-го показника в j-му районі, при перетворенні 

первинних даних, aik – навантаження факторів на і-й показник, ui – 

навантаження певних позицій факторів на і-й показник, pkj – важливість 

фактора для j-го району [182]. Слід зазначити, що специфікою факторного 
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аналізу як методу є розмежування виявлених чинників на загальні (які 

узагальнюють декілька високих навантажених показників) та характерні (які 

мають лише по одному навантаженню). 

Метод кластерів у роботі використовується для оцінки впливу 

факторів, за допомогою цього аналізу можливо виділити групи районів за 

подібністю, а для окреслення тісноти зв’язків між елементами структури 

використано метод кореляційного аналізу [182]. Обчислення показника 

параметричної кореляції є найбільш продуктивним методом: 

yx
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1
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,  (1.2) 

де r – коефіцієнт кореляції, xi – значення першого явища при і-му (i=1,2,…,n) 

спостереженні, yi – значення наступного явища при спостереженні, x,y – 

середні значення 1 та 2 явища, σx, σy – середнє квадратичне відхилення 

показника (першого та другого) ряду спостережень [182]. Розрахунки 

проводились за допомогою програми Microsoft Quick Basic. 

Для визначення критеріїв, які впливають на формування середнього 

класу, застосовується картографічний метод, що полягає в розробленні 

картографічних моделей – карт, зокрема дає нам змогу створити карти, 

наносячи на них безліч об’єктів та відображаючи їхнє вдале розташування і 

взаємозв’язки [186, с. 89]. Такий метод є доволі ефективним, і тому 

використовується впродовж декількох етапів дослідження: і під час обробки 

первинних даних, і для формулювання кінцевих результатів. 

Для побудови картосхем було використано статистичні дані відділів 

статистики областей Столичного макрорайону України. Метод порівняння, 

який притаманний усім географічним наукам, реалізується через істотні риси 

подібності та відмінності територій певних регіонів (у нашому випадку – 

областей Столичного макрорайону) за всіма соціально-економічними 

показниками, де значну увагу приділено висвітленню та формуванню ареалів 

середнього класу. В основі статистичного методу лежить аналіз даних за 
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регіонами, що допомагає виявити особливості просторової взаємодії між 

декількома територіальними системами. Відтак, велике значення у 

забезпеченні інформаційної основи дослідження відводиться статистиці. 

Саме на основі даних офіційної статистики розкривається суть економічних 

та соціальних явищ та стану на конкретній території. Відсутність надійних 

статистичних розробок для дослідження середнього класу становить перед 

дослідником більш складне завдання: витягти на основі суб’єктивного 

методологічного підходу до його визначення максимально можливу 

інформацію про нього самого. Особливо важливо знати основні тенденції в 

його розвитку [56, с. 131]. Таким чином, при розробленні картографічних 

моделей було здійснено розрахунки на основі даних відділів статистики для 

представлення їх у картографічному форматі (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Розрахунки та показники для побудови картографічних моделей при 

визначенні середнього класу 

Картосхема Статистичні 

дані 
Формула 

розрахунку 

Коментар 

Витрати 1. Витрати 

на послуги 

і податки. 

2. Загальні 

витрати 

∆C = 
 

 
 , 

∆C – витрати на 

душу населення, 

млн. грн./особа, 

С – загальні 

витрати, млн. грн., 

Р – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

Розрахунок витрат на душу населення 

показує дійсне становище витрат, при 

цьому нівелюючи різницю в 

чисельності населення. Обрахунок 

показника проводився за допомогою 

пакету Microsoft Office Excel 2010. Чим 

більшими є витрати населення, тим 

більший їхній сукупній дохід, що 

свідчить про покращення економічних 

умов 

Динаміка 

підприємни

цтва 

 

Численніст

ь суб’єктів 

ЄДРПОУ 

∆J = 
 

 
 *1000 , 

∆J – чисельність 

юридичних осіб на 

1000 населення, осіб, 

J – чисельність 

суб’єктів ЄДРПОУ, 

осіб, 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

Чисельність юридичних осіб 

відображає сприятливість розвитку 

малого та середнього підприємництва в 

районах у прямій залежності, при 

цьому нівелюючи диференціації у 

кількості осіб, які проживають у 

районах. Обрахунок показника 

проводився за допомогою пакету 

Microsoft  Office Excel 2010 
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Доходи Загальні 

доходи 

населення 

Заробітна 

плата 

населення  

∆R = 
 

 
, 

∆R – доходи на 

душу населення, 

млн. грн./особа, 

R – сукупні 

доходи населення, 

млн. грн., 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

Доходи на душу населення 

детермінують показник бідності в 

оберненій залежності, через це 

розрахунок показника є вкрай 

необхідним. Він показує наявні кошти 

у населення, які виражають їхні 

соціально-економічні умови. 

Обрахунок показника проводився за 

допомогою пакету Microsoft Office 

Excel 2010 

Заробітна 

плата 

Середньомі

сячна 

заробітна 

плата 

∆W = 
 

 
 *100, 

∆W – частка 

штатних 

працівників, %, 

W – чисельність 

штатних 

працівників, осіб, 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

Частка штатних працівників є одним 

із критеріїв, який визначає середній 

клас населення, рівень його доходів та 

положення в суспільстві. Цей показник 

відображає частку населення, яка 

працює в установах за офіційними 

трудовими угодами. Чим вищою є ця 

частка, тим меншою є соціальна 

стратифікація в суспільстві. Обрахунок 

показника проводився за допомогою 

пакету Microsoft Office Excel 2010 

Безробіття Чисельніст

ь 

безробітни

х на обліку 

Середня 

тривалість 

безробіття 

Безробітне населення 

(за методологією 

МОП), у % до ЕАН у 

віці 15-70 рр 

Відображені показники мають 

обернену залежність щодо соціально-

економічного становища: чим більша 

чисельність безробітних, тим ринок 

праці є більш депресивним. При 

створенні картосхеми було 

використано пакет програми MapInfo 

12.0. 

Бідність Коефіцієнт 

Джині 

Індекс Джині 

розраховано за 

наступною формулою: 

              

 

   

      

де    – частка 

населення і-ої групи в 

загальній чисельності 

населення;    – частка 

доходів (витрат) і-ої 

групи населення. 

 

Коефіцієнт Джині визначає міру 

нерівності доходів у 

домогосподарствах і вимірюється від 0 

до 1, де 0 – відсутність диференціації, а 

1 – яскраво виражена нерівність 

Житловий 

фонд 

Загальна 

площа 

житлового 

фонду 

 

D= 
 

 
 , 

D – забезпеченість 

житлом, м
2
/особа, 

S – загальна 

житлова площа, м
2,
 

Забезпеченість житлом відображає 

комфортність умов проживання 

населення з позиції кількості житла та 

його можливого використання. 

Оскільки житло є первинною потребою 
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Аварійне 

житло 

 

Старе 

житло 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

 

людини, то його наявність показує 

пряму залежність між забезпеченістю 

та житловою площею. Обрахунок 

показника проводився за допомогою 

пакету Microsoft Office Excel 2010 

Попит і 

пропозиція 

робочої 

сили  

Попит 

 

Пропозиція 

∆N = 
 

 
 *1000, 

∆N – чисельність 

безробітних на 1000 

осіб, 

N – чисельність 

безробітних, осіб, 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

 

Попит і пропозиція є основними 

характеристиками ринку праці, що 

відображають вільні робочі місця та 

людей, які прагнуть до 

працевлаштування. Чисельність 

безробітних на 1000 осіб показує 

відмінність у ринках праці 

адміністративних районів, виділяючи з 

них ті, які перебувають у стані стагнації 

чи розвитку. Відповідно зі зростанням 

відносного показника погіршується 

ситуація на ринку праці та 

підвищується можливий попит. 

Обрахунок показника проводився за 

допомогою пакету MicrosoftOfficeExcel 

2010 

Урбанізація Міське 

населення 

 

Сільське 

населення 

U = 
  

 
 *100, 

U – рівень 

урбанізації, 

Cp – чисельність 

міського населення, 

осіб, 

P – загальна 

чисельність 

населення, осіб 

 

Показник рівня урбанізації 

визначається з метою фіксації місця 

проживання переважної більшості 

людей. З картосхеми видно, що 

більшість населення проживає в 

сільській місцевості, а не в містах, що є 

центрами розвитку підприємництва та 

місцями притягання населення. 

Обрахунок показника проводився за 

допомогою пакету Microsoft Office 

Excel 2010 

ІРЛП+ІРІЛР Очікувана 

тривалість 

життя  

 

Рівень 

освіченості  

Рівень 

доходів 

ІРІЛР – 

Інтегральн

ий 

регіональн

ий індекс 

людського 

розвитку 

HDI = 

          
 

 , 

HDI – індекс 

розвитку людського 

потенціалу, 

LEI – очікувана 

тривалість життя, 

EI – рівень 

освіченості, 

II – рівень доходів 

 

Ці два індекси показують загальну 

картину соціального та економічного 

становища в регіонах через умови 

проживання, соціальне середовище, 

стан ринку праці, фінансування 

соціальної сфери, демографічний 

розвиток, стан охорони здоров’я, 

освіту, матеріальний добробут, 

екологічний стан. Вони коливаються в 

межах від 0 до 1, де 1 – найбільш 

сприятливі умови для життя. 

Обрахунок показника проводився за 

допомогою пакету Microsoft Office 

Excel 2010 

Джерело: складено автором. 

Важливим є комплексне застосування названих методів, оскільки 

відокремлене використання кожного з них може призвести до 
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методологічних помилок і, як наслідок, втрати частини інформації з 

досліджуваного питання. За допомогою методологічного дослідження 

представленої тематики можливо підвищити ефективність запровадження 

регіональної політики для розширення меж середнього класу та зменшення 

частки бідного населення. Аналіз цієї проблеми через методи та підходи 

наукового пізнання стане основою для створення належного регулювання 

процесу формування середнього класу крізь призму суспільно-географічних 

передумов. Дослідження, що включає широкий спектр методологічних основ 

та підходів, дозволить надати науково обґрунтовані рекомендації та 

висновки, а також встановити низку суттєвих пропозицій, які 

стосуватимуться посилення ролі середнього класу в суспільстві загалом та в 

межах Столичного макрорайону України зокрема. Виходячи з 

вищенаведеного, констатуємо, що методологія суспільно-географічного 

дослідження середнього класу виступає в ролі абстрактного явища для 

досягнення пізнання чітко визначеного предмета дослідження та забезпечує 

результативне вирішення теоретико-практичних проблем у контексті теми за 

допомогою методів загального і спеціального спрямування, що є 

невід’ємними елементами наукового аналізу досліджуваної проблематики 

[131, с. 100]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Майнова структура суспільства дає найбільш загальну 

характеристику розподілу доходів населення за класами. Вона представлена 

соціально-економічною нерівністю, бідністю та середнім класом. Суспільно-

географічний контекст проблеми полягає в тому, що території, у складі 

населення яких спостерігається різне співвідношення представників цих 

трьох груп, мають різну динаміку. При цьому важливо саме дотримання 

рівноваги: найбільш гармонійно розвиваються ті території, для яких 

характерна велика частка середнього класу. З іншого боку, великі показники 
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майнової нерівності чинять протилежний ефект на регіональну економіку. 

Відтак, у рамках суспільної географії розглядаються дві великі проблеми: 

проблема бідності та проблема формування середнього класу. 

2. Середній клас – це складна соціальна група в суспільстві, яка здатна 

підтримувати такий рівень життя, за якого вона може задовольняти свої 

фізичні та духовні потреби й потреби своїх утриманців, забезпечити собі 

прийняті в суспільстві, членом якого вона є, усталені стандарти й норми 

життя, матеріальний стан, рівень добробуту в конкретний соціально-

економічний період розвитку суспільства. Середній клас як соціальна група 

наділений здатністю до самоідентифікації, а також прагненням до соціальної 

та політично активної позиції. Структуру середнього класу доцільно 

розділити на формальну й неформальну. У першому випадку до неї слід 

віднести представників середнього класу відповідно до офіційного доходу. У 

другому випадку – за майновою ознакою, але з урахуванням нелегальних 

статків. 

3. Генеза наукових підходів щодо формування ефективної стратегії 

подолання бідності та формування середнього класу пройшла через історичні 

періоди: 1) I період: стародавні часи – середина ХVІІ ст. – зародження та 

поширення нерівності; 2) ІІ період: кінець XVIII ст. – перша половина XX ст., 

під час якого було висунуто пояснення соціально-економічного підґрунтя 

бідності та можливостей її скорочення; 3) ІІІ період: часовий проміжок ХХ 

ст., пов’язаний з державним управлінням, підвищенням продуктивністю 

праці, інноваційними процесами у сфері нерівності та становленні 

середнього класу; 4) IV період – сучасний, у якому законодавчі ініціативи 

спрямовані на регіональний розвиток та зменшення соціально-економічної 

нерівності в суспільстві в межах країни. 

4. У процесі суспільно-географічного дослідження середнього класу 

необхідно дотримуватись таких методологічних складників: 1) визначення 

дослідницької мети – вивчення тематики суспільно-географічного 

формування середнього класу, що супроводжує отримання за допомогою 
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логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання об’єктивних знань 

(істини) щодо науково-практичного стану цієї проблематики; 2) детермінація 

чітких методів наукового дослідження, що визначають закономірності при 

суспільно-географічному дослідженні середнього класу; 3) всебічне та 

комплексне дослідження наявних наукових матеріалів відповідної сфери; 

4) внесення наукової авторської новизни в тематику. 

5. Методологічні підходи суспільно-географічних досліджень 

формування середнього класу становлять комплексну основу для розкриття 

теоретичної проблеми щодо практичного стану розвитку середнього класу в 

країні за допомогою застосування методів отримання достовірних 

об’єктивних знань, що взаємодоповнюють один одного, для досягнення 

спільної наукової мети. Для розробки стратегії формування середнього класу 

в суспільно-географічному дослідженні доцільно виділяти три основних 

напрямки: 1) пізнання сутності формування середнього класу саме як 

суспільно-географічного процесу; 2) виявлення специфічних територіальних 

форм його самоорганізації; 3) аналіз виявлення регіональних особливостей 

середнього класу як частини суспільства та частини кожної територіальної 

громади. 

6. Суть тлумачення поняття «середній клас» залежить від того, який 

критерій виділення покладено в його основу. Основний критерій – 

матеріальний: середній рівень доходу для конкретної території, а також 

показники, які можна отримати зі статистичної звітності (структура 

споживання, структура витрат, накопичені заощадження). Принципи 

ідентифікації середнього класу можна поділити на дві великі групи: 

виділення середнього класу за політичними ознаками, стратифікація 

суспільства (середній клас як соціальний суб’єкт, психологічні ознаки 

середнього класу, професійні ознаки середнього класу, майнові ознаки 

середнього класу). 

  



84 
 

 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В 

СТОЛИЧНОМУ МАКРОРАЙОНІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Специфічні особливості регіональної соціально-економічної 

нерівності в Столичному макрорайоні України 

 

Проблема формування середнього класу є актуальною та набула 

специфічної значущості в державі. Суспільно-географічне дослідження 

формування середнього класу слід розглядати як частину проблематики 

вивчення соціально-економічної нерівності взагалі. Сучасні суспільно-

географічні дослідження проблематики формування середнього класу мають 

одну ваду: вони надмірно тяжіють до економічних досліджень цієї ж сфери. 

Причина такої ситуації полягає в тому, що питання нерівності як такої наразі 

взагалі дуже популярне в науковій спільноті. У результаті досліджень, 

проведених саме з таких позицій, було отримано значний доробок, який за 

своїм змістом суттєво доповнює суспільно-географічні дослідження. 

Як зазначає О. Чуприна, кількісна оцінка будь-якого соціально-

економічного явища має базуватися на чіткому розумінні його сутнісних 

характеристик [195, с. 133]. На різних територіях під впливом регіональних 

чинників відбувається формування середнього класу.  

У нашому науковому дослідженні середнього класу значну увагу 

приділено Столичному макрорайону України за районуванням М.  Пістуна 

[147, с. 23–27]. Згідно з нашою науковою позицією схема районування 

М. Пістуна найбільшою мірою враховує соціально-економічні 

внутрішньорайонні звʼязки, і тому на основі цього поділу в контексті 

дослідження увагу зосереджено на Столичному макрорайоні України. На 

прикладі Столичного макрорайону України спробуємо розробити повноцінну 

регіональну програму з акцентом на проблемах подолання бідності та основ 

формування середнього класу на території макрорайону. 
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Столичний (Київський) макрорайон у складі міста Києва, Київської, 

Чернігівської і Житомирської областей – головний програмний макрорайон 

України, який має ряд специфічних особливостей: а) це історичне ядро 

держави, що розміщене на перетині залізничних, автомобільних, річкових і 

повітряних шляхів, на межі Полісся та Лісостепу; б) у макрорайоні 

розміщена столиця з розвинутими столичними функціями, яка у свою чергу є 

ядром великої Київської агломерації та центром державного управління; 

в) характеризується значною нерівномірністю територіального розвитку [96, 

с. 90]. Саме поєднання в одному макрорайоні різних за економічними 

показниками районів дасть змогу простежити та дослідити ареали поширення 

бідності та концентрацію середнього класу. 

Специфіка формування середнього класу виявляється в межах 

території залежно від наукової позиції дослідника при оцінці явища, яке 

впливає на регіональний розвиток. У науковій праці Н. Гаєвської, С. Іщука, 

І. Мельник зазначено, що уявлення про рівень життя в суспільстві певної 

території змінюється з часом, а життєві блага, які можуть використовуватись 

як критерії для дослідження, залежать від рівня життя населення конкретної 

територіальної одиниці. Варто враховувати позицію науковців, що саме 

результат просторово-часової неоднорідності матеріального способу та умов 

життєдіяльності населення допоможе визначити нерівність у межах 

суспільно-географічної науки [65, с. 59]. Формування середнього класу 

здійснюється територіально неоднаково, і на це впливає низка чинників. 

Тому дослідження соціально-економічної нерівності населення в межах 

Столичного макрорайону України передбачає аналіз регіональних 

особливостей формування середнього класу. 

До однієї з особливостей системи розселення населення України слід 

віднести те, що її територія була заселена нерівномірно. Така диспропорція 

збереглася й донині. Найбільша кількість населення все ще проживає на 

території Столичного регіону – у Київській області (разом з Києвом). 

Щільність населення в різних регіонах країни також суттєво відрізняється. 
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Донедавна найбільш заселеною була Донецька область (174 особи на км
2
), 

найменше заселена Чернігівська (33 особи на км
2
) [30, с. 17 ]. На основі 

даних статистичних бюлетенів Державної служби статистики та головних 

управлінь статистики в межах Столичного макрорайону України у вигляді 

таблиці представимо показники щільності та чисельності наявного населення 

в містах обласного значення та районах для висвітлення урбанізаційних 

процесів у регіоні (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Щільність та чисельність наявного населення в Столичному макрорайоні 

України 

 Територія, 

км
2
 

Щільність 

населення, 

осіб на 1 км
2 

Чисельність наявного населення, тис. 

осіб 

усього міське сільське 

Чернігівська 

область 

31 903 33 1045,0 675,3 369,7 

Київська 

область 

28 131 61,2 1726,5 1067,0 659,5 

Житомирська 

область 

29 827 41,8 1247,5 733,6 513,9 

Джерело: складено автором за даними [36; 37; 38]. 

 

Найбільша щільність населення (кількість осіб на 1 км
2
) 

спостерігається в Київській області, а частка чисельності міського населення 

становить 1067,0 тис. осіб, що є високим показником порівняно з іншими 

областями макрорайону. 

Складність дослідження економічної нерівності населення в регіоні 

пояснюється неоднозначністю розвитку та неможливістю застосування 

методик, особливо в середньостроковому аспекті. Аналізуючи наукові 

матеріали, доцільно зазначити, що процес урбанізації передбачає наявність і 

стимулюючих, і негативних чинників впливу в межах регіону. Звичайно, 

значна концентрація трудових ресурсів у поєднанні з економічними, що 

включає фінансові ресурси, створює умови для повноцінного розвитку 

підприємництва, і це має вплив на економіку міста загалом. На сьогодні 
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актуальним є розвиток середнього класу на основі показників рівня життя 

населення регіону, з точки зору, найшвидшого досягнення поставлених 

регіональних цілей і покращення рівня життя населення. Враховуючи думку 

науковців, можна сказати, що урбанізація впливає на всі сфери суспільства в 

межах територіальної одиниці. Цей процес потребує злагоджених дій та 

уваги з боку суспільства й держави для створення всіх необхідних умов для 

розвитку середнього класу із зменшенням процесу поляризації доходів та 

розшаруванням суспільства. Розвиток урбанізації передбачає створення 

потреб нового характеру в товарах та послугах, інфраструктурі, зайнятості та, 

відповідно, має ризики для економічної безпеки держави та регіонів [51, 

с. 35]. Формування середнього класу в межах Столичного макрорайону 

України для регіонів, що відрізняються в територіальній організації 

розселення й господарства, має суттєві відмінності в доходах населення. У 

процесі суспільно-просторової поляризації відбуваються зміни в рівнях 

соціальної нерівності, зокрема між столицею та рештою території, між 

регіонами, між міськими поселеннями та сільською місцевістю, між 

великими та малими містами [57, с. 14]. Розвиток територій у макрорайоні 

зазнає потужного впливу від столиці, що зумовлює спільність економічних, 

соціальних, політичних, культурних інтересів областей, які входять до нього, 

цей вплив є те головне, на чому ґрунтується соціально-економічний розвиток 

території і, відповідно, створюються передумови для розвитку середнього 

класу. Аналізуючи дані з відділів статистики по областях макрорайону, 

можна простежити диспропорції між центром та областями макрорайону. На 

рис. 2.1 представлено чисельність та рівень урбанізації за центрами 

зайнятості в 2016 році в межах Столичного макрорайону України. 

На основі картографування даних можна відзначити, що найвищий 

рівень урбанізації у відсотковому співвідношенні спостерігається в м. Києві, у 

той час як у Київській області регіони, зокрема Бориспільський та Переяслав-

Хмельницький, мають низькі показники урбанізації.  
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 Рис. 2.1. Чисельність та щільність населення в межах Столичного макрорайону України у 2016 році
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У Житомирській області спостерігається найбільша кількість найменш 

урбанізованих районів, а саме: Новоград-Волинський, Коростенський, 

Малинський, Житомирський, Бердичівський, Ружинський, у той час як у 

Чернігівській області районів з рівнем урбанізації менше 20% лише два, це 

Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. На прикладі Столичного 

макрорайону України можна простежити диспропорції в соціально-

економічному розвитку, які впливають на формування середнього класу. 

За допомогою статистичних показників можливо наочно простежити 

специфіку середнього класу та навести дані, які його характеризують на 

певному етапі розвитку суспільства та в межах територіальних одиниць. 

Середній клас як важливий стабілізуючий компонент соціальної системи 

виступає обʼєктом дії в результаті функціонування економіки, 

трансформаційних процесів, формування інститутів суспільства [91, с. 157]. Як 

вказує Л. Дячевська, вплив столичного фактору є основною причиною 

прискорення розвитку прилеглих до Києва територій. Водночас цей же чинник 

зумовлює постійний відтік економічно активного населення у столицю і таким 

чином приглушення показників розвитку [50, с. 13]. Найбільш наочним 

вираженням цього процесу є трудова міграція, яка відтягує працеспроможне 

населення з Житомирської, Чернігівської областей та з більшості районів 

Київської області до столиці [50, с. 13]. Враховуючи позицію В. Мезенцева, 

Г. Підгрушного, Н. Мезенцевої, потрібно вказати, що саме через відмінності в 

територіальному аспекті за допомогою кластерного аналізу на основі 

вибіркових критеріїв виділено 5 груп регіонів України за передумовами 

формування середнього класу [94, с. 84]. Виходячи із дослідження науковців, 

області України в межах Столичного макрорайону були поділені таким чином 

(рис.2.2). 

Урбанізаційні процеси в межах досліджуваного регіону, які мають вплив 

на показники соціально-економічної нерівності цієї території, окреслюють 

проблемні аспекти для формування середнього класу, що дозволяє виявити 

основні просторово-часові особливості та закономірності поширення бідності, 
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поповнює знання про територіальну організацію суспільного життя 

суспільства. 

 

Рис. 2.2. Групи областей за критеріями формування середнього класу 

Столичного макрорайону України 

Джерело: складено автором на основі [94, с. 84–85]. 

 

Таким чином, неоднорідності формування середнього класу зумовлені 

різними умовами розвитку певної території, що перебуває під впливом різних 

чинників, зокрема, географічного фактора та територіально-просторових 

особливостей, які взаємодіють з іншими чинниками – економічними, 

політичними, соціальними, культурними та екологічними. Розкриття специфіки 

середнього класу за допомогою суспільно-географічного підходу має 

відбуватись у взаємозв’язку із територіальною суспільною системою, що 

матиме на меті розкриття просторово-часової специфіки, з’ясування загальних 

та регіональних чинників, які зумовлюють характеристики середнього класу із 

виявленням концентрації найбільш значної нерівності, та обґрунтування 

заходів, спрямованих на підвищення рівня життя людей, зменшення наслідків 

бідності, що носять негативний характер і забезпечують розвиток 

територіальних утворень на локальному рівні в межах Столичного 

макрорайону. 
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Явище соціально-економічної нерівності, її суспільно-географічне 

виявлення не є прямим продовженням географічних відмінностей, спричинених 

фізико-географічними чинниками. Суспільно-географічна нерівність має іншу 

природу, і основними факторами її виникнення є механізми функціонування 

самого суспільства. 

Окрім основного напрямку дослідження нерівності, також існує велика 

кількість інших, які сконцентровані на дослідженні лише окремих проявів 

загальної тенденції. Як приклад можна навести вивчення нерівності у сфері 

піклування про здоров’я нації [198; 217] або ж надання освітніх послуг та 

доступу до якісної освіти [216; 219]. 

Аналіз співвідношення регіональної соціально-економічної нерівності 

здійснюється через показники добробуту, а саме: співвідношення зайнятих у 

матеріальному виробництві, невиробничій сфері, зокрема в науці, освіті, 

соціальному обслуговуванні, співвідношення прямих та непрямих – 

опосередкованих ринком – форм розподілу життєвих благ, рівень здоров’я 

населення в розрізі основних соціальних груп, рівень забруднення 

навколишнього природного середовища в територіальному розрізі [178, с. 51–

55]. Ефективна реалізація економічних інтересів території через соціальну 

політику безпосередньо впливає на якість життя населення, сприяє сталому 

розвитку регіональної економіки і, відповідно, української економіки загалом. 

 

2.2. Критерії належності до середнього класу в Столичному 

макрорайоні України та їх оцінка 

 

Формування середнього класу залежить від багатьох соціально-

економічних, політичних, правових, культурних, психологічних чинників. Для 

оцінки середнього класу використовують низку критеріїв та показників у 

якісному та кількісному вираженні. Відтак, у дослідженнях науковців 

критеріями та ознаками середнього класу виступають:  
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 рівень доходу, роль у суспільному житті, освіта та професійний 

статус, розвиток малого підприємництва та зростання чисельності підприємців, 

володіння нерухомістю та забезпеченість житлом [84];  

 певний рівень політичної влади [168]; 

 висока професійна підготовка та інтелектуальний потенціал [68]; 

 можливість реалізації власних прав та свобод. 

Н. Геєць зазначає [33], що в Україні кваліфікація та освіта не мають 

самостійного значення як критерії для визначення середнього класу. З цією 

думкою можна погодитися, адже ці фактори в Україні не виступають гарантом 

високого доходу та не можуть виступати критеріями для віднесення осіб, які 

здобули певний фах, до представників середнього класу через існування в 

Україні невідповідності оплати праці та рівня освіти;  самоідентифікація, 

престиж, місце проживання, належність до певних професійних груп: лікарі, 

вчителі, працівники науки, мистецтва, культури [69]. Оцінку середнього класу в 

Україні за останнім показником здійснювати недоцільно, адже очевидним 

лишається факт невідповідності доходів зазначених професійних груп їхній 

кваліфікації та соціальному статусу; можливість задоволення потреб у товарах 

першої необхідності та придбання товарів тривалого вжитку, спроможність 

отримати кредитні кошти, здійснювати заощадження, спрямувати кошти на 

відпочинок тощо [20].  

У дослідженні 25 класова самоідентифікація населення виступає 

важливим критерієм для визначення належності особи до певної категорії 

населення. При цьому автор цей якісний показник пов’язує з рівнем доходів, 

здобутою освітою, матеріальним становищем, родом занять тощо. 

Висвітлення критеріїв середнього класу потребує наукової уваги, 

виходячи з позиції географічної науки. На сьогодні проблематика середнього 

класу розкривається у наукових працях, присвячених суспільно-географічному 

аналізу рівня життя населення, питанням регіональної політики та соціально-

економічної нерівності [138, с. 169]. Таким чином, є необхідність в осмисленні 
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розвитку середнього класу в межах території та оцінки соціально-економічних 

чинників, які впливають на його формування в межах Столичного макрорайону 

України. 

Критеріями виділення середнього класу є ряд загальновизнаних 

показників. Звісно, що основний з них – це дохід на одну особу, а також у 

перерахунку сумарний дохід на домогосподарство. Але, окрім цього, є ще й 

інші показники, які також визначають належність особи до середнього класу: 

певна професія, спосіб життя, тип житла. Принциповим є те, що критерії 

віднесення до середнього класу можуть суттєво змінюватись навіть у межах 

Cтоличного макрорайону. Це стосується і дохідної частини, і таких критеріїв, 

як наявність майна, спосіб життя. При цьому різниця є не лише між окремими 

частинами самого макрорайону, а також у порівнянні місто – сільська 

місцевість, столиця – обласні центри, обласні центри – районі центри. Відтак, 

доцільним є використання певного єдиного критерію, який можна 

застосовувати (з певною часткою умовності) до всієї території країни. 

У рамках дослідження доцільно розкривати середній клас через 

домогосподарства. Поняття «домогосподарство» важливе тому, що саме ним 

оперує статистика західних країн при описі майнового стану суспільства. 

Частково його використовує й українська статистика. Зручність саме такого 

поняття при характеристиці середнього класу полягає в тому, що лише за 

матеріальним критерієм віднести до середнього класу можна тільки дорослих 

людей, що мають стабільний і достатньо високий дохід. При застосуванні 

поняття «домогосподарство» можна уникнути цієї проблеми, адже тоді до 

середнього класу можна відносити цілі родини. Звʼязок понять «середній клас» 

та «домогосподарство» простий та очевидний. Домогосподарства є 

компонентами середнього класу, як і інших майнових класів. Власне, середній 

клас у рамках країни (макрорегіону, області, міста та ін.) доцільно розглядати 

саме як сукупність домогосподарств, які за відповідними критеріями можна 

віднести до середнього класу. 
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Важливий складник методичного підходу до суспільно-географічного 

вивчення середнього класу – це визначення показників, за допомогою яких 

здійснюється характеристика середнього класу. Природно, що більша частина 

показників, які були застосовані нами для характеристики цього явища, мають 

економічне або ж соціологічне походження. До того ж, інформаційна база 

дослідження середнього класу представлена, особливо в частині його кількісної 

характеристики, статистичними зведеннями. Оскільки основним джерелом 

інформації для дослідження нерівності населення в Україні є результати 

обстежень домогосподарств, то при відборі факторів враховувалась наявність 

статистичної інформації, яка отримана з цього інформаційного джерела.  

Проаналізувавши підходи до ідентифікації, у суспільно-географічному 

контексті можна запропонувати ототожнення представників середнього класу 

за такими критеріями, об’єднаними в групи: 

1) економічні критерії: розмір доходів, наявність власності, рівень 

матеріального добробуту (наявність побутової техніки, житла, автомобіля, 

тощо), розмір витрат; 

2) соціальні критерії: професійний статус, освітній рівень; 

3) психологічні критерії: самоідентифікація, соціально-економічне 

самопочуття, громадянська позиція. 

При тому, що на загальнонаціональному рівні визначення поняття 

середнього класу загалом розроблене, суспільно-географічна специфіка цього 

питання полягає в тому, що в українських умовах на рівні регіонів існують 

відмінні уявлення про ознаки середнього класу, специфіку образу життя його 

представників. Водночас застосовуються і нематеріальні чинники: рівень освіти 

населення, особливості працевлаштування, професія тощо. Крім цього, також 

застосовують і суб’єктивні чинники (які встановлюються шляхом опитування) 

– це, перш за все, самоідентифікація [39, с. 367]. Вимогою, яка висувається до 

таких критеріїв належності до середнього класу, є їхня взаємозалежність за 

змістом [95, с. 170]. 
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У табл. 2.2 згруповано всі критерії та показники для оцінки особливостей 

середнього класу. Основна відмінність українських умов виділення середнього 

класу полягає в тому, що: 1) в Україні навіть невисокий (за світовими 

уявленнями) рівень доходів дозволяє віднести людину до середнього класу; 

2) вимоги ж до політичної та громадянської позиції співставні із західними. Як 

уже відмічалося, нерівність населення зумовлена дією значної кількості 

критеріїв економічного та соціально-психологічного характеру. Тому на стадії 

аналізу нами були виділені критерії, які ми відповідно до їхньої природи 

об’єднали в групи: економічні критерії, соціальні та психологічні критерії.
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Таблиця 2.2 

Критерії для визначення середнього класу в межах Столичного макрорайону України 
 

 

 
Група 

критеріїв 

Критерії 

оцінювання 

Статистичний 

показник 
Значення 

1 

Економічні 

 

ВРП 

Валовий регіональний продукт за 

районами (млн. грн.) 

 

Абсолютні значення ВРП прямо пов’язані з чисельністю представників 

середнього класу в регіоні. У регіонах, на які припадає основна частка ВРП, 

водночас зосереджуються представники середнього класу 

Обсяг доходу 

 

Доходи в розрахунку на 1 особу 

(доходи всього / чисельність 

постійного населення) 

Показник доходу в перерахунку на одну особу вказує на рівень добробуту в 

регіоні, а також на наявність економічної бази для формування середнього 

класу 

Обсяг витрат Витрати та заощадження в 

розрахунку на 1 особу (витрати 

всього / чисельність постійного 

населення) 

Можливість регулярно робити заощадження та наявність заощаджень – 

суттєва ознака належності до середнього класу. В українських умовах 

наявність у домогосподарстві суттєвих заощаджень є підставою (з-поміж 

інших) для віднесення домогосподарства до середнього класу 

Житловий 

критерій 

Житловий фонд за районами й 

містами на 1 особу постійного 

населення 

Обсяги забезпечення житловим фондом населення вказують на наявність у 

родини власного окремого житла. Оскільки в Україні практика проживання в 

окремому будинку не усталена й не є обов’язковою ознакою середнього класу, 

саме обсяг забезпечення родини житлом є підставою для її віднесення до 

середнього класу 

Частка домогосподарств, що 

проживають в окремих квартирах 

та індивідуальних будинках, % 

Зайнятість 

 

Зайняте населення, у % до 

населення віком 15 – 70 років 

 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників за районами 

й містами, тис. осіб 

Залучення до економічного життя й активна підприємницька діяльність є 

однією з обов’язкових умов належності до середнього класу. Відтак, між 

рівнем зайнятості та чисельністю середнього класу існує прямий звʼязок 

Безробіття Безробітне населення (за 

методологією МОП), у % до ЕАН 

віком 15 – 70 років 

Високі показники безробіття вказують на системні проблеми в соціально-

економічному розвитку регіону та на відсутність сприятливих умов 

формування середнього класу 
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Малий та 

середній бізнес 

 

Частка власників, засновників 

підприємств та членів їхніх сімей 

на 10 000 осіб економічно 

активного населення 

 

Кількість юридичних осіб за 

районами й містами на поч. року 

Активне залучення особи до економічного життя є обов’язковою умовою її 

належності до середнього класу. До того ж, саме представники середнього 

класу формують прошарок підприємців, які опікуються дрібними та середніми 

підприємствами. Відтак, між чисельністю середнього класу в регіоні та 

чисельністю юридичних осіб, засновників підприємств, існує прямий звʼязок 

 

 

Заробітна 

плата 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних 

працівників за районами й 

містами, грн 

Показники середньої номінальної заробітної плати вказують на формування 

економічної бази для виникнення середнього класу 

2 

Соціальні 

Професія - чисельність населення з повною 

вищою освітою; 

- чисельність фахівців вищої 

кваліфікації, які мають диплом 

кандидата або доктора наук 

В Україні престижність професій та оплата працівників не відповідають 

градації, яка має місце в ЄС. Відтак, серед представників середнього класу в 

Україні багато професій, які не прийнято відносити до середнього класу  
Освіта 

 

 

 

Диференціація 

життєвого 

рівня населення 

 

Децильний коефіцієнт 

диференціації доходів населення, 

разів 

Для України характерна проблема нерівномірного розподілу доходів між 

населенням, передусім непропорційна концентрація доходів та майна в 

найбільш заможних прошарках суспільства. Тобто, більш рівномірний 

розподіл доходів у регіоні вказує на сприятливі умови для формування 

середнього класу 

Співвідношення доходів 

найбільш та найменш 

забезпечених 10% населення, 

разів 

Частка населення із 

середньодушовими 

еквівалентними доходами на 

місяць, нижчими від 

прожиткового мінімуму, % 

Коефіцієнт 

Джині 

Індекс коливається від 0 до 100 

за методикою Євростату, де 0 – 

повна рівність, 1 – абсолютна 

нерівність 

 

Ступінь майнової нерівності в суспільстві, на який вказує коефіцієнт Джині, 

прямо повʼязаний з чисельністю середнього класу: рівномірній розподіл благ 

означає більшу чисельність представників середнього класу 
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Мобільність 

(соціальна та 

географічна) 

 

Дані дослідження та опитувань 

населення 

Представникам середнього класу властива висока соціальна та географічна 

мобільність. Перша виявляється в більшій пристосованості до зміни 

соціально-економічних умов, підприємницькій активності, постійній потребі в 

освіті. Друга – у зміні місця проживання впродовж життя (через купівлю 

житла чи пошук роботи), регулярні туристичні подорожі 

Якість довкілля  

 

 

 

Викиди забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення за районами й 

містами 

Для представників середнього класу характерне більш вибагливе ставлення до 

якості власного життя: безпечної їжі, прийнятних умов проживання. 

Позитивні екологічні характеристики регіону означають те, що він більш 

привабливий для представників середнього класу 

3 

Психологічні 

Самоіденти-

фікація 

 

Віднесення себе за рядом 

критеріїв до середнього класу  

Оскільки поняття «середній клас» є значною мірою відносним (з огляду на 

специфіку кожної країни, регіону), то саме самоідентифікація населення, 

уявлення кожної особи змісту цього поняття відіграють значну роль у 

становленні належності до нього 

Самооцінка 

рівня 

матеріального 

добробуту 

Розподіл домогосподарств за 

розміром середньодушового 

грошового доходу (грн.), 

який за оцінкою 

домогосподарств відповідає 

майновому становищу 

середнього класу, (%) 

 

Розподіл домогосподарств, які за 

оцінкою матеріального 

добробуту відносять себе до 

середнього класу (%) 

Через те, що уявлення населення про рівень життя представників середнього 

класу суттєво відрізняється і на рівні країн, і на рівні регіонів, саме 

врахування суспільної думки щодо такого рівня є визначальним. До того ж, 

офіційні дані про доходи населення не відображають суспільні уявлення про 

рівень і спосіб життя представників середнього класу 

Громадянська 

позиція 

Опитування (анкетування) 

 

Натомість, громадянська та політична позиції середнього класу в Україні є 

доволі виразними. Однак, в Україні має місце й занижена самооцінка 

громадян, які не бажають відносити себе до середнього класу, оскільки 

розуміють під ним саме європейський рівень життя 

Джерело: систематизовано та узагальнено автором.
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І. Економічні критерії 

Економічне розростання регіонів та країни загалом є найважливішою 

засадою створення необхідного рівня для формування середнього класу. 

Вплив економічних критеріїв відбувається не лише безпосередньо, через такі 

показники, як доходи населення або його витрати, а й опосередковано, через 

соціальні, екологічні та інші похідні чинники. Причому сукупність впливу 

цих критеріїв за своєю силою практично дорівнює впливу первинних 

економічних факторів [178, с. 19–20]. Тобто визначення впливу економічних 

критеріїв на формування середнього класу без врахування чинників 

соціальної групи буде мати неповний характер та відповідно не 

відображатиме наявних причинно-наслідкових ланцюгів взаємодії 

соціальних та економічних сфер життєдіяльності соціуму регіону. 

Таким чином, до критеріїв, які впливають на формування середнього 

класу, відносимо економічні показники. Вони досліджуються через 

статистичні дані, що розраховуються на душу населення. До економічних 

критеріїв можемо віднести показник ВВП на одну особу в країні (або в 

регіоні), а також динаміку і структуру споживання, особливості 

перерозподілу доходів та структуру майнових відносин у суспільстві, 

витрати домогосподарств. Якість життя населення певної територіальної 

одиниці формується за рахунок соціальних в поєднанні з економічними й 

політичними, а також екологічними факторами, адже вони перебувати під 

впливом географічних чинників. 

Доходи населення України виступають ключовим критерієм соціальної 

стратифікації в суспільстві. На думку О. Кролевець [80], «доходи населення є 

основою соціально-економічної стратифікації суспільства та формування 

середнього класу». Для визначення належності до середнього класу автором 

також запропоновано такі межі доходів: нижня межа – середньодушовий 

дохід не нижче 3 прожиткових мінімумів, верхня межа – середньодушовий 

дохід не більше 10 прожиткових мінімумів. З огляду на названі критерії для 
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визначення нерівності в межах регіонів представимо детальніше економічні 

показники. У цьому випадку стає необхідним встановлення пріоритетів при 

проведенні оцінки виділених параметрів, встановлення характеру їхнього 

впливу на формування середнього класу. Отже, представимо структуру 

доходів населення Столичного макрорайону України у 2013 – 2015 роках 

(рис. 2.3). 

Згідно з розподілом доходів населення в макрорайоні на основі 

узагальнення статистичних даних можна виділити Київську область, яка за 

більшістю показників займає провідні позиції, значний розрив 

спостерігається із Житомирською та Чернігівською областями. 

 

Рис. 2.3. Динаміка доходів населення Столичного макрорайону України у 

2013 – 2015 роках (тис. грн. / рік) 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

 

Найвище значення, виходячи з показників доходу населення за 

регіонами Столичного макрорайону України, має м. Київ, що протягом 

досліджуваного періоду характеризується динамікою збільшення. На 

другому місці після столиці серед інших регіонів – Київська область, а 

Чернігівська має низький показник у Столичному макрорайоні України.  
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Загалом же єдності думок серед науковців щодо визначення поняття 

«середній клас» не існує, тому на основі різних підходів до трактування 

семантики терміна зможемо представити сутнісні риси, які притаманні змісту 

досліджуваної категорії. Розмір доходів є основною ознакою належності до 

середнього класу. Це, зокрема, підтвердило опитування, проведене 

Українським центром політичних та економічних досліджень імені 

О. Разумкова: «...оскільки середній клас, з одного боку, пов’язується з досить 

високим рівнем добробуту, а з іншого – є очевидно різноплановим явищем, 

то переважна частина відповідей на питання «За якими ознаками в першу 

чергу людину можна віднести до середнього класу?» зосередилася на двох 

варіантах: «за рівнем доходів, розміром майна, яким вона володіє» (54,5%) та 

варіанті, згідно з яким, «за однією ознакою це зробити неможливо, лише за 

сукупністю ознак» (24,1%)...» [16, с. 14]. Становлення середнього класу, 

представники якого є основними платниками податків, розглядається як 

запорука підвищення інвестиційної активності населення та можливості 

збільшення обсягів реалізації державних соціальних програм через зростання 

надходжень до державного бюджету [93]. 

Передумови для формування середнього класу досліджуються через 

міжрегіональні відмінності в розподілі домогосподарств за розміром 

середньодушового грошового доходу в 2016 році. Статистичні дані свідчать 

про досить нерівномірний регіональний розподіл, це не дозволяє повною 

мірою розкрити всіх аспектів суспільних груп, що представлено в таблиці 

2.3. Отже, домогосподарства, які мають однакові доходи та доступ до 

ресурсів, що потрібно розцінювати як рівний, можуть бути значною мірою 

диференційовані за рівнем споживання благ та послуг матеріального 

характеру, як наслідок цього виникають значні диспропорції в умовах життя 

[86, с. 32]. 

Дані таблиці показують, що м. Київ та Київська область за розподілом 

домогосподарств та розміром середньодушового грошового доходу із 

врахуванням оцінки домогосподарств майнового становища середнього 
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класу мають високі показники у відсотковому співвідношенні порівняно з 

Житомирською та Чернігівською областями. 

Таблиця 2.3 

Розподіл домогосподарств Столичного макрорайону України за розміром 

середньодушового грошового доходу в 2016 році  

Розподіл домогосподарств 

за розміром 

середньодушового 

грошового доходу (грн), 

який за оцінкою 

домогосподарств відповідає 

майновому становищу 

середнього класу (%): 

Київська 

область 
м. Київ 

Житомирська 

область 

Чернігівська 

область 

до 6000,0 37,5 39,3 27,9 10,2 

6000,1 – 8000,0 8,2 10,8 7,9 7,6 

8000,1 – 10000,0 28,4 30,9 24,4 23,9 

10000,1 – 12000,0 18,7 13,3 1,6 8,6 

12000,1 – 14000,0 3,1 2,7 0,2 0,8 

14000,1 – 16000,0 33,8 33,6 13,7 17,4 

16000,1 – 20000,0 17,5 19,5 13,4 16,8 

понад 22000,0  19,0 26,8 10,5 10,6 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

 

Поріг найвищих значень за розміром грошового доходу перебуває в 

межах 14 000 – 16 000 грн. у Київській області та м. Києві (33,8 та 33,6 

відповідно), водночас цей розмір доходу в грошовому еквівалентні в 

Чернігівській області за оцінкою домогосподарств з позиції відношення до 

середнього класу становить 17,4, і найнижчий відсотковий показник 

спостерігається в Житомирській області – 13,7. Посилення регіональної 

диференціації в рівні життя населення України зумовлене недостатньо 

ефективною державною і регіональною політикою в напрямі забезпечення 

добробуту населення регіонів, а також неналежною дієвістю застосовуваних 

механізмів подолання соціальної нерівності [143 с. 56]. Середні значення 

основних складників доходів населення Столичного макрорайону України у 

2016 році представлено на рис.2.4. 
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Рис. 2.4. Середні значення основних складників доходів населення 

Столичного макрорайону України у 2016 році 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

Дослідження доходів населення Київської, Житомирської та 

Чернігівської областей свідчить про те, що доходи та ресурси зростали 

суттєвими темпами при скороченні чисельності населення, крім Київської 

області. Відтак, доходи населення Столичного району зросли за 2010 – 2016 

рр. вдвічі за рахунок зростання заробітної плати, соціальної допомоги та 

поточних трансфертів. Варто відзначити суттєве зростання прибутку у 

структурі доходів Житомирської (на 145,86%) та Київської (на 157,54%) 

областей. Проте структура доходів змінилася несуттєво, адже заробітна плата 

та соціальна допомога становили в межах 75 – 78% доходів населення 

Столичного макрорайону. Така структура, зважаючи на рівень заробітної 

плати в Україні, вказує на поширеність бідності, відсутність позитивних 

суттєвих трансформацій у становленні середнього класу в Україні.  

Доцільно вказати, що Н. Гаєвська у своєму дослідженні здійснила 

групування регіонів з позиції малозабезпеченості населення, що працює, і 

згідно з результатами було визначено, що у м. Києві концентрується значно 
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більше малозабезпечених зайнятих, тому що в цьому регіоні спостерігається 

велика частка трудових ресурсів України, і важливу роль відіграє статус 

«столичності». [31, с. 115]. Враховуючи дослідження, проведене 

Н. Гаєвською, можна сказати, що аналіз регіональної нерівності є досить 

складним та включає ряд взаємопов’язаних елементів для визначення рівня 

життя в межах територіальної одиниці. Суттєва нерівність у доходах, 

несправедлива поляризація населення за отриманими доходами та 

матеріальним становищем підсилює низхідну соціальну мобільність 

населення [31, с. 116]. Неоднорідність поширення бідності і проблем 

становлення середнього класу залежить від впливу низки чинників, адже 

нерівність детермінує необхідність розробки нових інструментів вирішення 

проблеми бідності, які будуть базуватися на відповідних методологічних 

висновках, що включатимуть інституціональну основу для подальшого 

формування середнього класу в регіоні. 

Варто зазначити, що науковці в перелік ознак для ідентифікації 

середнього класу включають комплекс узгоджених і взаємопов’язаних 

складників, спрямованих на визначення забезпеченості населення 

суспільними благами певної територіальної одиниці. Кризові явища 

економічного характеру, що мають вплив не тільки на державному рівні, а й 

у межах областей, призводить до падіння рівня життя населення та 

зменшення доходів громадян, особливо в окремих типах поселень, що є 

територіально віддаленими від центру адміністративного регіону [143, с. 57].  

З метою дослідження доходів середнього класу Столичного 

макрорайону нами було застосовано кореляційний аналіз, який дозволяє 

визначити тісноту зв’язку та вплив певного набору показників на рівень 

доходу середнього класу. Для цього було виділено 7 найважливіших 

детермінант за всіма адміністративними районами областей:* ** 

Х1 – чисельність суб’єктів ЄДРПОУ, осіб. 

Х2 – чисельність штатних співробітників, тис. осіб. 

Х3 – загальна тривалість безробіття, міс. 
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Х4 – чисельність безробітних, осіб. 

Х5 – кількість наявних робочих місць, од. 

Х6 – навантаження на робочі місця, осіб. 

Х7 – заробітна плата штатного працівника, грн. 

* дані для м. Київ виділені окремо 

** дані за містами обласного значення включені у значення відповідних до них районів 

Під час аналізу нами було покладено одну незалежну змінну (Х7) та сім 

залежних змінних (Х1-6), з якими в подальшому й буде визначено зв’язок 

незалежної змінної. Результатом вибору змінних стало визначення тісноти 

зв’язку між усіма показниками (табл. 2.4): 

Таблиця 2.4 

Зв’язок та вплив набору показників на рівень доходу середнього класу 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1,0000 0,9984 -0,0164 0,9525 0,0009 -0,1381 0,6999 

X2 0,9984 1,0000 -0,0122 0,9582 0,0483 -0,1539 0,7025 

X3 -0,0164 -0,0122 1,0000 -0,0104 0,1013 0,1707 0,0210 

X4 0,9525 0,9582 -0,0104 1,0000 0,1679 -0,1640 0,6394 

X5 0,0009 0,0483 0,1013 0,1679 1,0000 -0,3871 0,0980 

X6 -0,1381 -0,1539 0,1707 -0,1640 -0,3871 1,0000 -0,3204 

X7 0,6999 0,7025 0,0210 0,6394 0,0980 -0,3204 1,0000 

 

Дані таблиці 2.4 показують, що: а) найбільш тісний зв’язок показник 

заробітної плати має з чисельністю суб’єктів ЄДРПОУ, чисельністю штатних 

працівників та чисельністю безробітних; б) найменш тісний зв’язок показник 

заробітної плати має з середньою тривалістю безробіття та кількістю наявних 

робочих місць, оскільки вони не мають прямого впливу на нарахування 

заробітної плати; в) слабкий обернений зв’язок показник заробітної плати 

має з навантаженням на одне робоче місце, тому що за умови зростання 

показника навантаження буде зменшуватись сукупний дохід кожного з 

працівників. 
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Для того, щоб визначити важливість показника заробітної плати у 

Столичному економічному районі, слід вирахувати рівняння регресії та 

перевірити модель на адекватність та надійність (табл. 2.5): 

Таблиця 2.5 

Підсумки регресії в Столичному макрорайоні для змінної Х7 

Підсумки регресії для змінної Х7: 

R=0,81230548 R
2
=0,75527262 F(6,64)=13,909 

 
БЕТА 

Ст.Пом. - 

БЕТА 
B 

Ст.Пом. 

- B 

Крит. 

Стьюдента 
p-знач. 

Вільний 

член   
4222,868 507,0506 8,32830 0,000000 

Х1 2,131270 2,868988 0,086 0,1159 0,74286 0,460282 

Х2 -0,923074 2,814288 -9,338 28,4690 -0,32800 0,743986 

Х3 0,060504 0,085460 78,520 110,9059 0,70799 0,481524 

Х4 -0,565365 0,330444 -0,693 0,4053 -1,71092 0,091938 

Х5 0,146499 0,181710 1,703 2,1126 0,80623 0,423099 

Х6 -0,214409 0,094529 -8,617 3,7990 -2,26817 0,026701 

А) R
2
=0,75 – отримана нами модель є повною; 

Б) F=13,91 – наша модель є адекватною; 

В) надійними показниками у моделі є чисельність суб’єктів ЄДРПОУ і 

навантаження на робочі місця; 

Г) рівняння регресії буде мати такий вигляд: 

у = 4222,868+0,086х1-9,338х2+78,52х3-0,693х4+1,703х5-8,617х6 

Переконливим індикатором для віднесення осіб до представників 

середнього класу є врахування матеріального становища населення 

територіальної одиниці й дохід як чинник економічного характеру, що надає 

змогу простежити розподіл у межах суспільно-географічного регіону. 

Тенденції посилення нерівномірності доходів населення та територій, на яких 

вони проживають, є загальною проблемою економічного простору, що 

повʼязано з наявною організацією ринкової економіки за принципом «центр – 

периферія» [143, с. 58]. 
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Умови середнього класу досліджуються через міжрегіональні 

відмінності в розподілі номінальної заробітної плати штатних працівників за 

видами економічної діяльності в 2015 та 2016 роках. Статистичні дані 

засвідчують досить нерівномірний регіональний розподіл, що повною мірою 

не дозволяє розкрити всі аспекти суспільних груп, представлені в таблиці 2.6 

(рис. 2.5). На основі даних таблиці та картосхеми доцільно відзначити, що 

найвища середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

за видами економічної діяльності спостерігається в Київській області: у сфері 

професійної та науково-технічної діяльності (5678 грн.) та промисловості 

(4863 грн.); за аналогічний досліджуваний період за цими видами 

економічної діяльності в Чернігівській області зафіксовано: у сфері 

професійної діяльності (3089 грн.) і відповідно промисловості (4069 грн.); 

Житомирська область має найнижчі показники за вибірковими напрямами 

діяльності економічного характеру, зокрема 2904 грн. та 3691 грн. 

відповідно. 

Таблиця 2.6 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами 

економічної діяльності за 2015 та 2016 роки  

Вид економічної 

діяльності 

 

Чернігівська область 

 

Житомирська область Київська область 

2016 

 

2015 

(грн.) 

% до 

2014 

2016 

 

2015 

(грн.) 

% до 

2014 

2016 

 

2015 

(грн.) 

% до 

2014 

Промисловість 4871 4069 123,2 3798 3691 118,7 6385 4863 114,2 

Будівництво 3930 2753 114,2 4554 2497 118,4 3976 2788 108,7 

Інформація та 

телекомунікації 
5352 4402 139,0 5411 4006 137,7 4283 3262 128,5 

Професійна, 

наукова та 

технічна діяльність 

3098 3089 121,2 3458 2904 107,5 7135 5678 132,9 

Освіта 3405 2958 115,3 3422 2926 113,2 5124 2950 108,9 

Охорона здоров’я 

та надання 

соціальної 

допомоги 

2925 2611 122,4 3043 2669 118,7 3307 2771 114,2 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 
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Рис.2.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників Столичного макрорайону України в 2016 році 



 

Відтак, середньооблікова кількість штатних працівників скоротилася на 

9,53% у Київській області, на 15,73% у Житомирській області, на 20,02% у 

Чернігівській області за 2010 – 2016 рр. Це пояснюється двома причинами: 

раніше зазначеними тенденціями до збільшення кількості зареєстрованих 

юридичних осіб, зростанням кількості малих підприємств або ж трудовою 

міграцією населення. Перша причина сприяє формуванню середнього класу в 

Україні, тоді як друга – навпаки, зумовлює ризики витоку кваліфікованих 

кадрів за кордон, зростання бідності тощо. Зважаючи на суттєве зростання 

прибутків малих підприємств та водночас практично незмінну частку 

прибутку підприємств у структурі доходів населення областей, можна 

зробити висновок про поєднання зазначених чинників в Україні.  

Отже, рівень матеріального добробуту деякі дослідники виділяють як 

окрему ознаку належності до середнього класу [174, с. 235]. Важливим 

завданням на рівні регіону для формування середнього класу є, по-перше, 

створення економічних можливостей (наявність робочих місць, організація 

підвищення кваліфікації, поліпшення наявної інфраструктури), по-друге, 

розширення прав і можливостей бідних прошарків населення, зокрема у 

сфері зайнятості (усунення соціальних та інституціональних перешкод для 

працевлаштування, створення інститутів, які реагують на потреби людей, 

передусім представників бідних прошарків тощо), а також підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

При скороченні чисельності працівників рівень номінальної заробітної 

плати збільшився за 2010 – 2016 рр.: у Київській області на 127,84%, у 

Житомирській – на 124,09%, у Чернігівській – на 133,90%, проте все ж її 

розмір в Україні не забезпечує зростання рівня купівельної спроможності 

населення, що виявляється у витратах населення переважно на продукти та 

послуги.  

Отже, необхідно розкрити просторові аспекти поширення соціально-

економічної нерівності в межах Столичного макрорайону України, а також 

проаналізувати чинники, що окреслюють регіональні особливості й мають 
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вплив на формування середнього класу. Соціально-економічна нерівність є 

процесом, а формування середнього класу відбувається під впливом різних 

чинників (табл.2.7).  

Таблиця 2.7 

Система показників для оцінки впливу різних чинників на середній клас 

населення 

X1 чисельність субʼєктів ЄДРПОУ, осіб 

X2 чисельність штатних працівників, осіб 

X3 загальна тривалість безробіття, міс. 

X4 чисельність безробітних, осіб 

X5 чисельність працевлаштованих, осіб 

X6 пропозиція на 1 робоче місце, осіб 

X7 навантаження на робочі місця, осіб 

X8 заробітна плата, грн. 

 

Кореляційний аналіз дозволяє встановити наявність взаємозв’язку між 

показниками, визначити силу та напрямок їхньої взаємодії. Аналіз було 

виконано за допомогою програми Stat Soft Statistica 10.0. До наукового 

аналізу було залучено 8 показників, із яких 7 характеризували дію чинників, 

а один – заробітну плату населення на одну особу [136, с. 90]. 

У результаті обчислень було отримано матрицю 8х8 показників 

коефіцієнтів парної кореляції. Загальний масив інформації потребує введення 

обмежень, зокрема визначення значущості кореляційних зв’язків. До 

подальшого аналізу залучалися лише ті показники, де величина коефіцієнта 

кореляції становила r≥|0,45| [136, с. 90]. 

Таблиця 2.8 

Величина показників кореляційної залежності між доходами населення та 

соціально-економічними показниками 

X1 0,51 X3 0,12 X5 0,43 X7 -0,21 

X2 0,52 X4 0,50 X6 0,52 X8 1,00 

 

За результатами проведеного кореляційного аналізу було визначено, 

що лише 4 показники мають суттєвий вплив на величину заробітної плати, а 
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саме X1 – чисельність субʼєктів ЄДРПОУ (r=0,51), X2 – чисельність штатних 

працівників (r=0,52), X4 – чисельність безробітних (r=0,50), X6 – пропозиція 

на 1 робоче місце (r=0,52). Усі вищеназвані показники мають додатне 

значення, а отже, між ними та заробітною платою спостерігається пряма 

залежність [136, с. 91]. 

Ще однією ознакою аналізу є низький рівень залежності заробітної 

плати від ситуації на ринку праці, оскільки значення загальної тривалості 

безробіття (r=0,12) та навантаження на робочі місця (r=-0,21) є набагато 

меншими від середнього (r=|0,45|) [136, с. 91]. 

Таблиця 2.9 

Коефіцієнти регресійної залежності між чинниками та доходами населення 

 

Beta Std. Err. B Std. Err. p-level 

Intercept     
-

53614,2 
12016,76 0,000023 

Заробітна 

плата 
0,538864 0,102920 19,2 3,55 0,000007 

 

Ця регресійна модель показує залежність заробітної плати насамперед 

від соціальних показників, а саме чисельності безробітних та чисельності 

суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому формула регресійної 

залежності набуває вигляду: у = -53614,2+19,2X8  [136, с. 91]. 

Таким чином, проведений кореляційний аналіз підтвердив теоретичні 

припущення про залежність між групою соціально-економічних показників, 

про визначальну роль саме економічних чинників у формуванні регіональних 

особливостей поширення середнього класу населення. Виходячи із 

проведеного кореляційного аналізу, вплив безробіття на розвиток середнього 

класу в регіоні є суттєвим, саме тому аналіз регіональної нерівності є досить 

складним та включає ряд взаємопов’язаних складників для визначення рівня 

життя в межах територіальної одиниці [136, с. 91] (рис. 2.6). 

Найнижчий рівень безробіття згідно з методологією МОП у 2016 році 

спостерігався у Київській області (50,7%), у Чернігівській області цей 
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показник склав (51,6%), найвищим він був у Житомирській області (64,6%) 

[136, с. 92]. Високий рівень безробіття негативно впливає на всі сторони 

життєдіяльності суспільства та людини й обумовлює: зникнення основного 

економічного ресурсу українського суспільства – робочої сили [136, с. 92]. У 

перспективі така ситуація унеможливлює особисту реалізацію багатьох 

людей і сповільнення темпів зростання ВВП країни. Водночас збільшуються 

невиробничі видатки на утримання вразливих верств населення та піклування 

про безробітних [7, с. 40].  

Регіональні відмінності в показниках безробіття відповідно до 

офіційних даних показують, що серед районів найвищий рівень безробіття 

спостерігаємо в Прилуцькому та Ніжинському районах Чернігівської області 

та Білоцерківському, Броварському та Володарському районах Київської 

області. Найнижчий рівень безробіття характерний здебільшого для районів, 

що тяжіють до столиці: Кагарлицький, Обухівський, Макарівський. Така 

ситуація є зрозумілою, оскільки є наслідком соціально-економічного 

розвитку цих районів [136, с. 92]. 

Варто також відзначити, що формально існує досить невеликий рівень 

офіційного безробіття у Столичному суспільно-географічному районі, і це не 

відповідає тій ситуації, яка склалася насправді. Таке явище отримало назву 

«прихованого безробіття». Тобто можна стверджувати, що подальше 

формування середнього класу має відбуватись на основі законодавчих 

документів та економічних складників, які мають реалізуватись на рівні 

регіону та країни загалом. 
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Рис. 2.6. Безробіття та ринок праці за районними центрами зайнятості у 2016 році в межах Столичного макрорайону 

України 
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Тобто дослідження поширення середнього класу та його структури з 

позицій суспільної географії має велике значення для окремих регіонів. Так, 

кожен із них має унікальні соціально-економічні та природні характеристики, 

отже, саме середній клас на їхній території буде мати іншу специфіку 

поширення. Факторний аналіз дає змогу визначити провідні компоненти 

кожного чинника й на основі факторної дисперсії показати, які показники 

відіграють найбільшу роль у формуванні наборів факторів. Обсяг вибірки 

становив 7 показників, що є елементами статистичної звітності, це забезпечує 

базову основу розрахунків та дає змогу провести докладний аналіз, який є 

підґрунттям для подальших висновків. Факторний аналіз було виконано з 

використанням програми Stat Soft Statistica 10.0. [138, с. 169]. Інформативною 

базою для аналізу чинників, які впливають на середній клас, були показники 

за трьома областями Столичного макрорайону [36; 37; 38]. 

У результаті факторизації матриці інтеркореляції 7 показників 

визначено 2 незалежні фактори, сумарний внесок яких в узагальнену 

дисперсію становив 70,40% (табл. 2.10). Дисперсія першого фактору 

становить 82,8%, що показує чітке переважання єдиного економічного 

чинника з-поміж інших при аналізі середнього класу населення. Основні 

результати факторного аналізу виражаються в наборі факторних навантажень 

та факторних ваг. Факторними навантаженнями є значення коефіцієнтів 

кореляції кожної з вихідних ознак із кожним виявленим фактором [138, 

с. 169].  

Таблиця 2.10 

Основні показники факторного аналізу 

Фактор 

Власні значення 
Вибрані головні 

компоненти 

значення 

загальної 

дисперсії, 

% 

кумулят. 

значень 
кумулят, % 

1 3,56956 50,99371 3,56956 50,99371 

2 1,358604 19,40863 4,928164 70,40235 
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Столичний суспільно-географічний район, як і будь-який інший, 

сформований на основі принципів та критеріїв районування, є територією із 

єдиною, сталою системою людських та суспільних зв’язків. При цьому він 

залишається неоднорідним та має складну внутрішню структуру, 

організаційні компоненти. Такий висновок можна зробити на основі аналізу 

критеріїв об’єктивності, єдності та специфіки, що характеризується такими 

специфічними ознаками, як спеціалізація і комплексність діяльності людини, 

а також наявністю певного органу управління цією діяльністю; його основу 

становить відповідний суспільно-географічний комплекс [144]. Звичайно, 

при комплексному дослідженні з рядом інших прийомів до визначення 

специфіки формування середнього класу в регіоні можливо сформувати 

основні територіальні межі його поширення. Заключним етапом факторного 

аналізу є отримання кількісних значень виділених факторів для кожного з 

об’єктів. Ці величини отримали назву факторних ваг [138, с. 170]. 

У результаті аналізу факторних ваг у розрізі адміністративних одиниць 

спостерігається розподіл на три групи: 

1 – із високим рівнем впливу факторів (4 одиниці в Житомирській, 5 – 

у Чернігівській, 5 – у Київській областях, загалом – 14 одиниць); 

2 – із середнім рівнем впливу факторів (11 – у Житомирській, 8 – у 

Чернігівській, 5 – у Київській областях, разом – 24 одиниці); 

3 – із низьким рівнем впливу факторів (8 – у Житомирській, 9 – у 

Чернігівській, 16 – у Київській областях, загалом – 33 одиниці) [138, с. 171]. 

Із першої групи за своїм показником виділяються Житомирський та 

Бердичівський райони Житомирської області; Ніжинський та Прилуцький 

райони Чернігівської області; Білоцерківський район Київської області [138, 

с. 171]. 

Відповідно найгірші показники мають Лугинський район 

Житомирської області; Коропський, Ріпкинський і Сосновський райони 

Чернігівської області; Поліський і Кагарлицький райони Київської області. 
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Для оцінки значущості окремих економічних чинників життєдіяльності 

середнього класу було проведено факторний аналіз. Його результати, які 

наведено в таблиці 2.10, загалом підтвердили висновки, отримані на основі 

кореляційного аналізу. Усього було виділено 2 головних фактори, які мають 

найбільший вплив на середній клас. Найвагомішим виявився перший фактор 

(51%), у складі якого високими факторними навантаженнями вирізняються 

насамперед показники X1, X2, X4 таX7 [138, с. 171]. 

Таблиця 2.11 

Результати факторного аналізу чинників життєдіяльності середнього класу 

населення 

Показники 
Факторні навантаження 

Фактор 1 Фактор 2 

Х1 0,969273 0,197712 

Х2 0,974726 0,161529 

Х3 -0,021636 0,137892 

Х4 0,953758 0,08083 

Х5 0,155803 -0,787154 

Х6 -0,297347 0,80148 

Х7 0,810657 -0,076769 

% 50,99 19,40 

 

Усього було виділено 2 головних фактори, які мають найбільший вплив 

на середній клас. Найвагомішим виявився перший фактор (50,99%), у складі 

якого високими факторними навантаженнями вирізняються насамперед 

показники X1, X4, X6 таX7. Показники, що мають найбільш чітко виражені 

значення згідно з результатами факторного аналізу чинників життєдіяльності 

середнього класу населення, а саме: X1 – кількість субʼєктів ЄДРПОУ; X4 – 

чисельність штатних працівників; X6 – чисельність безробітних на ринку 

праці, X7 – пропозиція на 1 робоче місце. Проведений розрахунок за 

відібраними показниками дає змогу констатувати, що факторний аналіз 

найбільше сприяє побудові пропозицій для оптимізації дослідження 

середнього класу в межах областей Столичного суспільно-географічного 

району. Ті показники, які мають найбільше факторне навантаження, повною 
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мірою демонструють особливості формування середнього класу та дають 

змогу оцінити вплив певних показників різної спрямованості на соціально-

економічну нерівність населення регіону. Таким чином, на основі факторного 

аналізу представлено вплив соціально-економічних показників на рівень 

життя населення у 2016 році в межах Столичного макрорайону України [138, 

с. 172] (Додаток Г). 

У результаті аналізу факторних ваг у розрізі адміністративних одиниць 

визначено три групи за рівнями факторів впливу, зокрема відзначено, що із 

високим рівнем впливу факторів виділяються Житомирський та 

Бердичівський райони Житомирської області; Ніжинський та Прилуцький 

райони Чернігівської області; Білоцерківський район Київської області, а 

найгірші показники в результаті аналізу факторних ваг мають Народицький 

район Житомирської області; Варвинський і Талалаївський райони 

Чернігівської області; Поліський і Макарівський райони Київської області 

[138, с. 172]. 

Економіко-математичні методи допоможуть вирахувати кількісні 

співвідношення та якісні закономірності (зокрема розміщення різних форм і 

типів розселення) проблем, які в розкриваються в цьому дослідженні, 

особливу увагу буде звернено на економічні показники бідності для 

визначення межі середнього класу за економічними показниками в регіонах.  

На основі результатів проведеного кластерного аналізу виділено групи 

серед областей Столичного макрорайону України за соціально-економічними 

показниками, що дозволяє визначити формування середнього класу. 

Дендрограма (Додаток Г) є результатом кластерного аналізу. Таким чином, 

здійснимо групування за подібністю адміністративних районів та показників 

(рис. 2.7), поданих окремо за областями Столичного макрорайону України. 

Ці області мають настільки специфічну внутрішню структуру, що об’єднання 

показників призведе до втрати гостроти відчуття даних. (Юлю, бажано цей 

абзац Вам перечитати, не дуже мені подобається форма викладу матеріалу: 

то минулий час, то майбутній). 
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Рис.2.7. Групування районів за рівнем соціально-економічного розвитку в 2016 році в межах Столичного макрорайону 

України 
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У результаті збирання статистичних даних у розрізі адміністративних 

районів областей Столичного економічного району було охарактеризовано 

сучасний стан підприємницької діяльності (рис. 2.8). Нами було отримано 

картину наявної мережі підприємницької діяльності в межах Столичного 

макрорайону, за якою можна зробити такі висновки: 1) головним ядром 

підприємництва Столичного макрорайону є місто Київ та малі й середні міста 

навколо нього (Ірпінь, Буча, Бровари, Бориспіль, Васильків, Боярка, 

Вишневе, Обухів, Українка); 2) регіональними ядрами першого порядку 

стали обласні центри та найбільші за чисельністю міста, а саме: Житомир, 

Коростень, Бердичів (Житомирська область); Чернігів, Ніжин (Чернігівська 

область); Біла Церква, Васильків (Київська область); 3) регіональними 

ядрами другого порядку є малі міста із вигідним транспортно-географічним 

положенням (Переяслав-Хмельницький, Прилуки) або сприятливим 

розташуванням між ядрами першого порядку (Новоград-Волинський, 

Коростишів); 4) напрям зменшення обсягів підприємницької діяльності 

Столичного ЕР загалом іде з півдня та північ унаслідок складних фізико-

географічних умов та наявної Зони відчуження; напрям скорочення впливу 

підприємництва в Житомирській області визначається із сходу на захід, а у 

Чернігівській – із заходу на північний схід; найбільші диспропорції у 

розподілі підприємництва має Київська область (скорочення із півдня на 

північ); 5) сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності мають 

центральна частина Житомирщини, південна частина Київської і центрально-

східна частина Чернігівської областей. 

Важливими показниками, які характеризують середній клас, є 

показники підприємництва (рис. 2.8). У Чернігівській, Житомирській, 

Київській областях відбулося зростання кількості юридичних осіб у 2011 – 

2017 рр. (на початок року) відповідно на 2990, 4776 та 16377 одиниць. Проте 

збільшення чисельності повинно також забезпечуватися ростом доходів від 

підприємницької діяльності або обсягами реалізованої продукції, що і є 

ключовим аспектом формування середнього класу. 
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Рис. 2.8. Розвиток підприємництва у 2016 році в межах Столичного макрорайону України 
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Відтак, у Київській області обсяг реалізованої продукції малими 

підприємствами зріс на 198,06% за 2010 – 2016 рр., а обсяг реалізованої 

продукції на одне підприємство зріс з 1,74 млн. грн. у 2010 р. до 4,36 млн. 

грн. у 2016 р. Крім того, скоротилася частка збиткових малих підприємств з 

39% у 2010 р. до 23% у 2016 р., а прибуток зріс на 322,56% за 2010 – 2016 рр. 

У Житомирській та Чернігівській областях спостерігаються схожі тенденції: 

зростає обсяг реалізованої продукції на 146,67% та 247,38% відповідно за 

2010 – 2016 рр., середній обсяг на одне мале підприємство – з 1,18 млн. грн. у 

2010 р. до 3,07 млн. грн. у 2016 р. та 1,31 млн. грн. до 3,44 млн. грн. 

відповідно (табл. 2.12). Зважаючи на низьку частку прибутку підприємств у 

доходах населення макрорайону, розвиток малого підприємництва несуттєво 

позначається на розвитку середнього класу в Україні, проте однозначно 

позитивно впливає на рівень якості життя. 

Таблиця 2.12 

Динаміка основних економічних показників, які характеризують середній 

клас Київської області у 2010 – 2016 рр. 

Статистичний показник 

Роки 
Темп 

зростан

ня 

(2016/2

010), % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовий регіональний 

продукт за районами (млн. 

грн.) 

18743 21928 24849 25676 29815 38425 47919 154,95 

Доходи з розрахунку на 1 

особу (доходи всього / 

чисельність постійного 

населення), тис. грн. / рік 

20,41 23,50 26,86 27,66 29,29 35,07 41,35 99,99 

Витрати та заощадження в 

розрахунку на 1 особу 

(витрати всього / 

чисельність постійного 

населення) 

20,41 23,50 26,86 27,66 29,29 35,07 41,35 99,99 

Житловий фонд за 

районами й містами на 1 

особу постійного 

населення, тис.м
2 

загальної площі / 1 особу 

постійного населення 

26,04 26,12 26,45 26,60 26,76 26,85 27,02 11,33 

Зайняте населення, у % до 

населення віком 15 – 70 

років 

59,5 59,2 59,3 59,9 56,1 55,5 55,9 -6,08 
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Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників за районами й 

містами, тис. осіб 

254,9 248,8 247,5 237,6 231,2 219,8 214,8 -20,02 

Безробітне населення (за 

методологією МОП), у % 

до ЕАН віком 15 – 70 

років 

9,8 10 9,7 9,3 11,5 11,3 11,2 7,62 

Частка власників, 

засновників підприємств 

та членів їхніх сімей на 

10 000 осіб економічно 

активного населення 

45 - 45 49 49 50 45 18,29 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата штатних 

працівників за районами й 

містами, грн. 

1785 - 2369 2561 2763 3271 4000 133,9 

Кількість юридичних осіб 

за районами й містами на 

кінець року 

23673 24457 25012 25546 26337 27160 28449 17,02 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [37]. 

 

Позитивна динаміка ВРП та обсягу доходу населення Київської 

області, проте, супроводжується негативними показниками скорочення рівня 

зайнятості, середньооблікової кількості штатних працівників. Водночас 

безробіття скорочується, зростає частка власників, засновників підприємств 

на 10 тис. осіб населення, відбувається зростання середньомісячної 

номінальної заробітної плати штатних працівників за районами й містами, 

відбувається збільшення кількості юридичних осіб, а це вказує на позитивні 

трансформації у формуванні середнього класу в області загалом. 

Усе ж, зважаючи на інфляційні процеси, девальвацію національної 

валюти, трудову міграцію, тінізацію в секторі зайнятості розрив між 

багатими та бідними верствами населення залишається суттєвим. У табл. 2.13 

відображено динаміку основних економічних показників, які характеризують 

середній клас Чернігівської області у 2010 – 2016 рр. Загалом у Чернігівській 

області відбуваються такі ж тенденції основних економічних показників, які 

відображають стан формування середнього класу, що й у Київській області. 

Таку динаміку, зважаючи на визначені макроекономічні показники впливу на 
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рівень якості життя населення, однозначно не можна вважати позитивною, 

попри деякі позитивні зрушення.  

Таблиця 2.13 

Динаміка основних економічних показників, які характеризують середній 

клас Чернігівської області у 2010 – 2016 рр. 

Статистичний показник 

Роки 
Темп 

зростання 

(2016/2010), 

% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовий регіональний 

продукт за районами (млн. 

грн.) 

18743 21928 24849 25676 29815 38425 47919 154,95 

Доходи з розрахунку на 1 

особу (доходи всього / 

чисельність постійного 

населення), тис. грн. / рік 

20,41 23,50 26,86 27,66 29,29 35,07 41,35 99,99 

Витрати та заощадження в 

розрахунку на 1 особу 

(витрати всього / 

чисельність постійного 

населення) 

20,41 23,50 26,86 27,66 29,29 35,07 41,35 99,99 

Житловий фонд за 

районами й містами на 1 

особу постійного 

населення, тис.м
2
 загальної 

площі / 1 особу постійного 

населення 

26,04 26,12 26,45 26,60 26,76 26,85 27,02 11,33 

Зайняте населення, у % до 

населення віком 15 – 70 

років 

59,5 59,2 59,3 59,9 56,1 55,5 55,9 -6,08 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників за 

районами й містами, 

тис.осіб 

254,9 248,8 247,5 237,6 231,2 219,8 214,8 -20,02 

Безробітне населення (за 

методологією МОП), у % 

до ЕАН віком 15 – 70 років 

9,8 10 9,7 9,3 11,5 11,3 11,2 7,62 

Частка власників, 

засновників підприємств та 

членів їхніх сімей на 10 000 

осіб економічно активного 

населення 

45 - 45 49 49 50 45 18,29 
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Середньомісячна 

номінальна заробітна плата 

штатних працівників за 

районами й містами, грн. 

1785 - 2369 2561 2763 3271 4000 133,9 

Кількість юридичнихосіб за 

районами й містами на 

кінець року 

23673 24457 25012 25546 26337 27160 28449 17,02 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [38]. 

 

У табл. 2.14 відображено динаміку основних економічних показників, 

які характеризують середній клас Житомирської області у 2010 – 2016 рр. 

Таблиця 2.14 

Динаміка основних економічних показників, які характеризують середній 

клас Житомирської області у 2010 – 2016 рр. 

Статистичний показник 

Роки 
Темп 

зроста

ння  

(2016/ 

2010), 

% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовий регіональний 

продукт за районами (млн. 

грн.) 

18743 
2192

8 
24849 

2567

6 
29815 38425 47919 154,95 

Доходи в розрахунку на 1 

особу (доходи всього / 

чисельність постійного 

населення), тис. грн. / рік 

20,41 
23,5

0 
26,86 

27,6

6 
29,29 35,07 41,35 99,99 

Витрати та заощадження в 

розрахунку на 1 особу 

(витрати всього / чисельність 

постійного населення) 

20,41 
23,5

0 
26,86 

27,6

6 
29,29 35,07 41,35 99,99 

Житловий фонд за районами 

й містами на 1 особу 

постійного населення, тис.м
2
 

загальної площі / 1 особу 

постійного населення 

26,04 
26,1

2 
26,45 

26,6

0 
26,76 26,85 27,02 11,33 

Зайняте населення, у % до 

населення віком 15 – 70 років 
59,5 59,2 59,3 59,9 56,1 55,5 55,9 -6,08 
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Середньооблікова кількість 

штатних працівників за 

районами й містами, тис.осіб 

254,9 
248,

8 
247,5 

237,

6 
231,2 219,8 214,8 -20,02 

Безробітне населення (за 

методологією МОП), у % до 

ЕАН віком 15 – 70 років 

9,8 10 9,7 9,3 11,5 11,3 11,2 7,62 

Частка власників, засновників 

підприємств та членів їхніх 

сімей на 10 000 осіб 

економічно активного 

населення 

45 - 45 49 49 50 45 18,29 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних 

працівників за районами й 

містами, грн. 

1785 - 2369 2561 2763 3271 4000 133,9 

Кількість юридичних осіб за 

районами й містами на кінець 

року 

23673 
2445

7 
25012 

2554

6 
26337 27160 28449 17,02 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36]. 

 

Подібні тенденції спостерігаються в Житомирській області. Доходи та 

ВРП зростають меншими темпами, ніж у Київській, проте одночасне 

скорочення штатних працівників зі зростанням кількості юридичних осіб 

можна вважати свідченням збільшення частки середнього класу.  

Одним із важливих показників, який найбільше відображає нерівність 

між бідними та багатими верствами населення, є індекс Джині. Коефіцієнт 

найбільш часто використовується для характеристики нерівності в 

суспільстві, враховуючи розподіл доходів. Індекс коливається від 0 до 1 (від 

0 до 100 за методикою Євростату), де 0 – повна рівність, 1 – абсолютна 

нерівність. За методикою, поданою в дослідженні [90], визначимо індекс 

Джині для Київської, Житомирської, Чернігівської областей на основі даних 

щодо розподілу населення за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів [36; 37; 38]. Дані для розрахунку індексу Джині подано в 

додатках. У табл. 2.15 відображено динаміку індексу Джині досліджуваних 

регіонів. Індекс Джині, незважаючи на низхідну динаміку, все ж свідчить про 
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суттєве розшарування суспільства стосовно доходів, які отримує населення. 

Це означає суттєву диференціацію грошових доходів населення, відхилення 

фактичних отримуваних доходів від рівномірного розподілу, а це у свою 

чергу означає, що між бідними та багатими верствами населення існує 

суттєвий розрив, який «не заповнено» середнім класом. 

Таблиця 2.15 

Динаміка індексу Джині в розрізі областей Столичного макрорайону України 

у 2010 – 2016 рр. 

Область 

Роки Відхилення (2016-

2010), +/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Київська 0,730 0,713 0,631 0,608 0,605 0,497 0,409 -0,321 

Житомирська 0,765 0,744 0,697 0,663 0,626 0,582 0,496 -0,269 

Чернігівська 0,746 0,732 0,653 0,618 0,602 0,494 0,401 -0,345 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

Скорочення індексу однозначно свідчить про скорочення 

нерівномірного розподілу доходів, проте вказує на значну диференціацію 

доходів, при цьому в Житомирській області ці тенденції виявляються 

більшою мірою. У середньому в Україні значення індексу Джині, за даними 

Світового банку [215], коливається в межах 0,24 – 0,25 впродовж 2010 – 

2016 рр., що характеризує Україну як державу з низьким рівнем 

диференціації доходів, відсутністю розриву між бідними та багатими 

верствами населення, переважанням середнього класу. Проте ці дані реально 

не відповідають рівню життя населення України та рівню життя населення 

Євросоюзу. Для порівняння з країнами ЄС у Туреччині індекс Джині 

становив 41,9 у 2015 р., у Сербії – 38,6 у 2016 р., у Великобританії – 31,5, у 

Польщі – 29,8, в Угорщині – 28,2, у Латвії – 34,4, у Хорватії – 29,8 [215]. 

Таким чином, за даними розподілу доходів населення столичного 

макрорайону, диференціація доходів є більшою, ніж за розрахунками 
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Світового банку. Таку ситуацію можна пояснити наявністю тінізації 

заробітної плати, неофіційним працевлаштуванням, зокрема зайнятістю 

населення, що фактично забезпечує становлення середнього класу. У ЗМІ 

висвітлено інформацію [64], що у 2017 р. Україна стала лідером за 

найменшим розривом між бідними та багатими верствами населення, що 

вказує на позитивні трансформації у суспільстві й робить країну найбільш 

рівноправною нацією у світі. Проте оцінки враховують лише фінансове 

становище населення, незважаючи на рівень життя, а тому розрахований 

індекс Джині відображає реальну ситуацію нерівномірності та розшарування 

в суспільстві. На суттєвий розрив також вказують дослідження вітчизняних 

експертів. Відтак, за дослідженням Інституту демографії та соціальних 

досліджень НАН України ім. В.М. Птухи, доходи 10% найбідніших та 10% 

найбагатших відрізняються у 40 разів з врахуванням тіньових доходів [64]. 

У табл. 2.16 відображено розподіл районів (міст) областей Столичного 

макрорайону України залежно від рівня доходів у 2016 році.  

Таблиця 2.16 

Розподіл районів (міст) областей Столичного макрорайону України залежно 

від рівня доходів у 2016 році 

Доходи, 

млн. грн.  

Кількість районів (міст), що належать до 

певної категорії за рівнем доходів, 

одиниць 

Питома 

вага, % 

Кумулятивна 

частка, % 

200 – 500 4 4,4 4,4 

501 – 1000 15 16,5 20,9 

1001 – 2000 50 54,9 75,8 

2001 – 5000 17 18,7 94,5 

5001 – 

10000 
2 2,2 96,7 

10001 – 

13000 
3 3,3 100,0 

Усього 91 100,0 
 

Джерело: розраховано автором на основі доходів населення у районах 

(містах) областей Столичного макрорайону у 2016 році в програмі SPSS 22. 
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Відтак з 91 району (міст) лише 5 характеризуються доходами 

населення, які перебувають у межах від 5 млн. грн. до 13 млн. грн., тоді як 

54,9% районів (міст) Столичного макрорайону характеризуються доходами 

населення в межах 1 – 2 млн. грн., 16,5% – доходами в межах 1 млн. грн., 

18,7% – доходами в межах 5 млн. грн.  

Важливим критерієм, який відображає трансформаційні тенденції 

становлення середнього класу, є обсяг ВВП, збільшення якого свідчить про 

зростання економічного добробуту населення. У табл. 2.17 відображено 

розподіл районів (міст) областей Столичного макрорайону України залежно 

від ВВП у 2016 році. У найбільш розвинених містах (районах) Столичного 

макрорайону України, яких нараховується лише 8 одиниць, обсяг ВВП 

перевищує 5 млн. грн., тобто можна зробити припущення, що середній клас 

зосереджений у найбільш розвинених регіонах, що сприяє економічному 

зростанню. 

Таблиця 2.17 

Розподіл районів (міст) областей Столичного макрорайону України залежно 

від ВВП у 2016 році 

Доходи, 

млн. грн.  

Кількість районів (міст), що належать до 

певної категорії за рівнем доходів, 

одиниць 

Питома 

вага, % 

Кумулятивна 

частка, % 

200 – 500 4 4,4 4,4 

501 – 1000 15 16,5 20,9 

1001 – 2000 50 54,9 75,8 

2001 – 5000 17 18,7 94,5 

5001 – 

10000 
2 2,2 96,7 

10001 – 

13000 
3 3,3 100,0 

Усього 91 100,0 
 

Джерело: розраховано автором на основі ВВП районів (міст) областей 

Столичного макрорайону у 2016 році в програмі SPSS 22.  
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Більша частина районів характеризується обсягом ВВП у розмірі до 

5 млн. грн., зокрема 72,5% районів (міст) забезпечують обсяг ВВП у розмірі 

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. (табл. 2.18). Таким чином, 49 районів належать 

до категорії, що одночасно має низький рівень доходів та обсяг ВВП. Суттєва 

частка районів належить до категорії, які характеризуються низьким рівнем 

доходів та обсягом ВВП. 14 районів входять у категорію, що забезпечує ВВП 

у розмірі від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. та отримує доходи в межах 5 млн. грн. 

Таким чином, можна говорити про наявність зв’язку між позитивним 

впливом зростання ВВП на становлення середнього класу: зростання ВВП 

очевидно буде означати зростання доходів населення, а відповідно 

гарантуватиме збільшення частки середнього класу в Україні.  

Таблиця 2.18 

Співвідношення доходів та ВВП районів у межах Столичного макрорайону 

України у 2016 році 

Доходи, 

млн. грн.  

Кількість районів (міст), що належать до 

певної категорії за рівнем доходів, 

одиниць 

Питома 

вага, % 

Кумулятивна 

частка, % 

200 – 500 4 4,4 4,4 

501 – 1000 15 16,5 20,9 

1001 – 2000 50 54,9 75,8 

2001 – 5000 17 18,7 94,5 

5001 – 

10000 
2 2,2 96,7 

10001 – 

13000 
3 3,3 100,0 

Усього 91 100,0   

Джерело: розраховано автором на основі ВВП та доходів районів (міст) 

областей Столичного макрорайону у 2016 році в програмі SPSS 22.  

 

На відсутність позитивних трансформацій у становленні середнього 

класу України також вказують тенденції витрат та заощаджень населення 
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Столичного макрорайону, скорочення темпів приросту реального доходу 

населення. У Київській області витрати на придбання товарів та послуг 

зросли на 190,93% за 2010 – 2016 рр., у Житомирській – на 163,78%, у 

Чернігівській – на 154,09%. Суттєво також зросли поточні податки на 

доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти: у Київській області – на 

211,51%, у Житомирській – на 169,85%, у Чернігівській – на 179,07%, що 

вказує на неефективну фіскальну політику держави. Середні значення 

основних складників витрат населення Столичного макрорайону України у 

2010 – 2016 рр. показано на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Середні значення основних складників витрат населення 

Столичного макрорайону України у 2010 – 2016 рр. 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

Коефіцієнт диференціації доходів населення областей Столичного 

макрорайону вказує на те, що відбувається скорочення нерівності між 

найбагатшими та найменш забезпеченими верствами населення областей, 

відтак, у 2016 р. мінімальні доходи найбагатшого населення Київської 

області перевищували максимальні доходи найменш забезпечених у 2,6 раза, 

тоді як у 2002 р. – у 5 разів, у Житомирській області – у 2015 р. у 2,6 раза, у 
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2000 р. – у 4,4 раза, у Чернігівській області – у 2015 р. у 2,5 раза, у 2000 р. – у 

6,1 раза. При цьому в період кризи 2008 – 2009 рр. нерівність між найбільш 

та найменш забезпеченими поглиблюється, тоді як у період зростання / 

стабілізації економіки скорочується.  

ІІ. Соціальні критерії 

Соціальна сфера регіону володіє певним соціальним потенціалом, що 

передбачає розширення відтворення населення, спроможність населення до 

виконання його основних соціально-економічних функцій [26, с. 389].  

Важливим критерієм середнього класу виступає забезпеченість житлом. У 

табл. 2.19 відображено розподіл районів (міст) областей Столичного 

макрорайону України залежно від забезпеченості населення житлом у 2016 

році.  

Таблиця 2.19 

Розподіл районів (міст) областей Столичного макрорайону України 

залежно від забезпеченості населення житлом у 2016 році 

Житлова площа, м
2
 

загальної площі / 1 особу 

постійного населення 

Кількість районів (міст), що 

належать до певної категорії за 

забезпеченістю житлом 

Питома 

вага, % 

Кумулятивна 

частка, % 

0 – 15 2 2,2 2,2 

15,01 – 25 20 22,0 24,2 

25,01 – 35 31 34,1 58,2 

35,01 – 50 30 33,0 91,2 

50,01 – 70 4 4,4 95,6 

70,01 – 90 2 2,2 97,8 

100,01 – 150 2 2,2 100,0 

Усього 91 100,0   

 

Джерело: розраховано автором на основі ВВП та доходів районів (міст) 

областей Столичного макрорайону у 2016 році в програмі SPSS 22. 
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Отже, 91,2% районів досліджуваних регіонів характеризуються 

низьким рівнем забезпеченості житлом, зокрема, у 22% районів на 1 особу 

припадає від 15 до 25 м
2 

житлової площі, у 34,1% районів на 1 особу 

припадає від 25 до 35 м
2
 житлової площі, у 33% районів на 1 особу припадає 

від 35 до 50 м
2
 житлової площі. Доцільно також розглянути залежність 

доходів населення та забезпеченість житловою площею (табл. 2.20). Отже, у 

районах, де рівень доходів перебуває в межах від 200 тис. до млн. грн. 

житловий фонд на 1 особу характеризується низьким рівнем забезпеченості 

житлом м
2
 / 1 особу, зі зростанням доходів відбувається збільшення 

забезпеченості житлом, тобто відбуваються позитивні трансформаційні зміни 

в соціальній стратифікації в бік зростання частки середнього класу. 

Таблиця 2.20 

Співвідношення доходів та житлового фонду районів у межах Столичного 

макрорайону України у 2016 році 

Житлова площа, м
2
 

загальної площі / 1 особу 

постійного населення 

Кількість районів (міст), що 

належать до певної категорії за 

забезпеченістю житлом 

Питома 

вага, % 

Кумулятивна 

частка, % 

0 – 15 2 2,2 2,2 

15,01 – 25 20 22,0 24,2 

25,01 – 35 31 34,1 58,2 

35,01 – 50 30 33,0 91,2 

50,01 – 70 4 4,4 95,6 

70,01 – 90 2 2,2 97,8 

100,01 – 150 2 2,2 100,0 

Усього 91 100,0   

Джерело: розраховано автором на основі доходів районів (міст) та 

житлового фонду областей Столичного макрорайону у 2016 році в програмі 

SPSS 22. 
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Разом з тим, варто відзначити, що 3 райони (міста) Столичного 

макрорайону, які характеризуються високим рівнем доходів населення, 

водночас характеризуються низьким рівнем якості житлового фонду, адже на 

1 особу припадає від 15 до 25 м
2
 житлової площі. Показник житлового фонду 

макрорайону наведено на рис. 2.10. 

Це можна пояснити більшою кількістю осіб, які проживають на 

території районів з високим рівнем доходу, а відповідно така ситуація 

свідчить про те, що зростання сукупних доходів в Україні не може 

забезпечити розвиток середнього класу через низку економічних причин: 

інфляцію, податкове навантаження, низький рівень оплати праці, високий 

рівень безробіття, девальвація національної валюти.  

Щодо показників житлового фонду в областях Столичного 

макрорайону, то в сільській місцевості показники житлового фонду значно 

відстають порівняно з міським. Для прикладу: Київська область має 

найвищий показник, якщо брати весь житловий фонд (60549 тис. м
2
 загальної 

площі) у 2016 р., відповідно міські та сільські житлові фонди в межах області 

суттєво не відрізняються. Житомирська та Чернігівська області мають значно 

менші дані порівняно з Київською областю.
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Рис.2.10. Житловий фонд Столичного макрорайону України (тис. м
2
 загальної площі на 1 особу) у 2016 р. 
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Л. Дячевська вказує, що столичний чинник виявляється в інтенсивному 

розвитку прилеглих до Києва територій, але водночас столиця «перетягує» на 

себе значу частину економічного потенціалу прилеглих районів [50, с. 13]. 

Щодо якості рівня вищої освіти, то в таблиці наведено показники, що 

дають змогу простежити динаміку чисельності студентів у ВНЗ за областями 

макрорайону. Так, максимальна чисельність студентів ВНЗ І – ІІ та ІІІ – ІV 

рівнів акредитації в Житомирській області спостерігається у 2005/06 н.р., 

порівняно з 2015/16 н.р. вона значно зменшилась, тобто існує певна 

тенденція до погіршення показника рівня освіти населення. У 2015/16 н.р. 

кількість студентів у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації найбільша в Київській 

області (22892 особи), а найменша кількість – у Чернігівській області (15319 

осіб). Вивчення проблеми розвитку середнього класу суспільною географією 

розширює методологічну базу прийомів дослідження цієї категорії, що 

включає групу людей, які за різними показниками входять до неї, і з 

соціально-економічного погляду дозволяє виявити основні просторово-часові 

особливості й закономірності поширення нерівності в межах території. 

Таблиця 2.21 

Чисельність студентів у вищих навчальних закладах Столичного 

макрорайону України в 2005/6, 2010/11, 2014/16 р.н. 

Кількість 

студентів у 

ВНЗ 

 

2005/06 2010/11 2014/15 2015/16 

І – ІІ 

рівнів 

акреди

тації 

ІІІ – ІV 

рівнів 

акреди

тації 

І – ІІ 

рівнів 

акреди

тації 

ІІІ – ІV 

рівнів 

акреди

тації 

І – ІІ 

рівнів 

акреди

тації 

ІІІ – ІV 

рівнів 

акреди

тації 

І – ІІ 

рівнів 

акреди

тації 

ІІІ – ІV 

рівнів 

акредита

ції Область 

Житомирська  22736 28546 16601 27646 12725 20970 10464 20780 

Київська  11322 28869 9372 30907 8041 23878 7163 22892 

Чернігівська  15360 26714 9361 22915 6488 16769 6104 15319 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

 

Проблема суспільно-географічної ідентифікації середнього класу 

полягає в тому, що представники середнього класу не живуть відокремлено 

від представників інших верств населення.  
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Розкриття соціальних критеріїв та їхнього впливу на формування 

середнього класу в Столичному макрорайоні України варто почати з аналізу 

рівня освіти населення. Первинним у визначенні якості соціальних умов 

життєдіяльності та відтворення населення регіону є аналіз рівня освіти 

населення [77, с. 45]. 

Для аналізу впливу освіти та професійно-кваліфікаційного статусу 

населення на формування середнього класу нами запропоновано проведення 

аналізу таких показників: чисельність населення з повною вищою освітою; 

чисельність населення з базовою вищою освітою; чисельність населення з 

неповною вищою освітою; чисельність населення з професійно-технічною 

освітою; чисельність професіоналів та фахівців; чисельність фахівців вищої 

кваліфікації, які мають диплом кандидата або доктора наук. 

Для проведення оцінки було введено такі умовні позначення: Y – 

чисельність середнього класу; Х1 – чисельність фахівців вищої кваліфікації, 

які мають диплом кандидата або доктора наук; Х2 – чисельність населення з 

повною вищою освітою; Х3 – чисельність населення з базовою вищою 

освітою; Х4 – чисельність населення з неповною вищою освітою; Х5 – 

чисельність населення з професійно-технічною освітою; Х6 – чисельність 

професіоналів; Х7 – чисельність фахівців. 

Результати розрахунку та ранжування в напрямку спадання 

абсолютних значень коефіцієнтів парної кореляції для моделей y = f (xj, e) 

подано в таблиці 2.22. 

Таблиця 2.22 

Результати розрахунку та ранжування в напрямку спадання абсолютних 

значень коефіцієнтів парної кореляції для моделей залежності від чинників 

освіти та професійно-кваліфікаційного статусу 

ryx6 ryx7 ryx1 ryx3 ryx2 ryx5 ryx4 

0,998 0,990 0,989 0,988 0,986 0,895 0,848 
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Результати оцінювання параметрів та дослідження оцінених моделей на 

предмет адекватності та статистичної значимості оцінок параметрів: 

1. Модель залежності чисельності середнього класу (Y) від чисельності 

населення з повною вищою освітою (Х2): 

Y = -13784,3+0,1x2 

       (4518,03) (0,008) 

R
2
 = 0,973, R

2
зкорр. = 0,960, tb0 = -3,050, tb1 = 8,544, Fрозр. = 73,002 

У цій моделі зміна факторної ознаки на 97,33% пояснює зміну 

результату, на що вказує значення коефіцієнта детермінації, модель є 

адекватною за критерієм Фішера з ймовірністю 0,96. Обидві оцінки, взяті за 

абсолютним значенням, є статистично значимі з ймовірністю 0,973. Тобто є 

всі підстави вважати цю модель придатною для аналізу причинно-

наслідкового характеру зв’язку між чисельністю людей з вищою освітою та 

чисельністю середнього класу. 

2. Модель залежності чисельності середнього класу (У) від чисельності 

населення з повною вищою освітою (Х2) та чисельністю професіоналів (Х6): 

Y = -132862,0-7,0x2+2,0x6 

         (3866,1) (0,234) (0,020) 

R
2
 = 0,999, R

2
зкорр. = 0,998, tb0 = -34,365, tb1 = 28,228, tb2 = 92,868Fрозр. = 64,561 

Як бачимо, оцінена модель є адекватною і має 2 статистично значимі 

оцінки – перетин та оцінку параметра при факторній змінній Х2. Оцінка 

параметра при факторній змінній Х6 не є статистично значимою. Крім того, 

значення оціненого коефіцієнта детермінації для двофакторної моделі є 

меншим за відповідне значення в моделі з одним фактором, що попередньо 

може свідчити про недоцільність включення більшої кількості факторів у 

модель. Такі числові характеристики дають підстави зробити висновок про 

можливість використання цієї моделі в практиці прогнозування зміни 

чисельності середнього класу під впливом досліджуваних двох чинників – 

чисельності населення з повною вищою освітою та чисельності 

професіоналів. Водночас статистична незначимість оцінки параметра при 
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змінній, яка характеризує чисельність професіоналів, не дозволяє робити 

висновки про відповідний причинно-наслідковий характер зв’язку між цим 

фактором та результатом. 

3. Модель залежності чисельності середнього класу (У) від чисельності 

населення з повною вищою освітою (Х2), чисельності професіоналів (Х6) та 

чисельності фахівців вищої кваліфікації, які мають диплом кандидата або 

доктора наук (Х1): 

Y = -154703,1-7,223x2+2,312x6-139,475x1 

       (6393,327)    (0,465)    (0,032)      (6,844) 

R
2
 = 0,997, R

2
зкорр. = 0,996, tb0 = -24,197, tb1 = 24,274, tb2 = 60,638, tb3 = -

20,371Fрозр. = 425,56 

Як бачимо, модель є адекватною і має 2 статистично значимі оцінки – 

перетин та оцінку при змінній Х2. Як і в попередній моделі, це дає підстави 

робити висновки про істотність і значимість впливу на результат, тобто 

чисельність середнього класу відносно чисельності людей з повною вищою 

освітою. Коефіцієнти відповідно при другому і третьому за значимістю 

факторах моделі є статистично не значимими, що не дає підстави робити 

висновки про характер причинно-наслідкових зв’язків між чисельністю 

професіоналів (Х6), чисельністю фахівців вищої кваліфікації, які мають 

диплом кандидата або доктора наук (Х1), та чисельністю середнього класу 

(Y). 

4. Модель залежності чисельності середнього класу (У) від чисельності 

населення з повною вищою освітою (Х2), чисельності професіоналів (Х6), 

чисельності фахівців вищої кваліфікації, які мають диплом кандидата або 

доктора наук (Х1), та чисельності фахівців (Х7). Включення до моделі 

наступного за значимістю фактора, а саме чисельності фахівців (Х7), дало 

такі результати: 

Y = -364094-6,489x2-8642,x1-0,845x6+2,147x7 

    (3475,25) (0,674) (3,431) (0,089) (0,075) 
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R
2
 = 0,998, R

2
зкорр. = 0,995, tb0 = -10,476, tb1 = 19,578, tb2 = 34,821, tb3 = -

9,075, tb4 = 25,496,Fрозр. = 168,98 

Як бачимо, модель виявилась адекватною і має тільки одну 

статистично значиму оцінку – при змінній (Х2), що підтверджує істотність 

впливу саме цього чинника на результат. Очевидно, що ця модель не може 

бути використана для визначення причинно-наслідкових зв’язків між 

факторними змінними та результатом. 

Таким чином, для проведення оцінки характеру впливу рівня освіти та 

професійно-кваліфікаційного статусу населення на формування середнього 

класу нами обрано таку модель залежності чисельності середнього класу (Y) 

від чисельності населення з повною вищою освітою. 

Треба зауважити, що інші типи аналізованих залежностей (криві 

зростання) показали дещо нижчі кількісні характеристики. 

У цій моделі зміна факторної ознаки на 97,33 % пояснює зміну 

результуючої, на що вказує значення коефіцієнта детермінації, модель є 

адекватною за критерієм Фішера з ймовірністю 0,96. Обидві оцінки, взяті за 

абсолютним значенням, є статистично значимі з ймовірністю 0,973. Тобто є 

всі підстави вважати цю модель придатною для аналізу причинно-

наслідкового характеру зв’язку між чисельністю людей з вищою освітою та 

чисельністю середнього класу. 

Таким чином, наразі вимірювання географічного виявлення соціально-

економічної нерівності можливо лише двома шляхами. Перший полягає у 

розрахунку базових показників соціально-економічної нерівності для кожної 

адміністративної одиниці в межах досліджуваного об’єкта (у нашому 

випадку – вимірювання для кожного адміністративного району й великого 

міста Столичного макрорайону) і їх подальшому зіставленні. Другий полягає 

у безпосередньому аналізі територіальних відмінностей усього переліку 

характеристик нерівності (у цьому випадку – освітнього рівня, наявності 

майна тощо). 



140 
 

 

Прямий вплив на середній клас та його формування мають умови 

життя та якість, що аналізується через стан житлово-комунального 

господарства, доступність окремих послуг, рівень задоволення побутових 

проблем, рівень матеріальних цінностей та добробуту. Екологічна загроза, 

стрімке погіршення стану навколишнього середовища є додатковим 

викликом для економічного розвитку вказаних регіонів. Екологічна ситуація, 

котра склалася на певній території, виконує роль вагомого чинника, який 

безпосередньо впливає на її подальший розвиток у різноманітних аспектах. 

Проблема оптимізації вдосконалення екологічного регулювання без належної 

оцінки рівня забруднення атмосферного повітря територій нашої держави за 

нинішньої ситуації (ігнорування наукового обґрунтування, відповідних 

пропозицій) є малоефективною та такою, що не може привести до 

позитивного результату. На сьогодні при розробці екологічної політики є 

обʼєктивна потреба у вдосконаленні сучасних методів та моделей 

оптимізації, реформування, модернізації у сфері екологічного управління, що 

обґрунтовує вибір досліджуваної тематики.  

У межах визначення впливу на соціально-економічний розвиток такого 

складник, як екологічний стан середовища, необхідним є аналіз динаміки 

забруднення повітря областей Столичного району України (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря в Столичному 

районі України в 2016 році 

 Чернігівська 

область 

Житомирська 

область 

Київська 

область 

Викиди забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря 

(т) 

73315 69700 203616 

Забруднення стаціонарними 

джерелами  

33909 8985 78132 

Забруднення пересувними 

джерелами 

39406 60715 125484 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 
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Дані свідчать, що в межах Столичного регіону найбільший вплив на 

екологію мають викиди промисловими об’єктами, а саме стаціонарними 

джерелами забруднення, найвищий показник у 2016 році був у Київській 

області. Аналіз статистичних даних показав, що найбільша частка викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря зафіксована саме в 

Київській області порівняно з Житомирською та Чернігівською областями. 

Забруднення оксидами вуглецю пересувними видами транспорту 

(автомобільним) у Київській області становить 90159 т., водночас за 

аналогічний досліджуваний період у Житомирській області – 42490 т і 

26315 т у Чернігівській, у відсотковому співвідношенні перевищення 

становить 27% та 42% відповідно. Викиди від авіаційного, залізничного 

транспорту мають значно нижчі показники порівняно з автомобільним, 

зокрема, у Київській області викиди діоксиду азоту та оксиду вуглецю 

перевищують середнє значення за областями макрорайону. 

Екологічна ситуація, котра склалася на тій чи іншій території, виконує 

роль вагомого чинника, котрий безпосередньо впливає на її подальший 

розвиток у різноманітних аспектах. Екологічну ситуацію, котра склалася на 

території Столичного району, можна віднести до несприятливих, а в деяких 

випадках і катастрофічних, якщо вести мову про окремі його території. 

Основним елементом навколишнього природного середовища, що найбільше 

піддається негативному впливу розвитку суспільства в промислово-

технологічному плані, є атмосферне повітря [111; 162; 163].   

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, про стан 

забруднення можна говорити, коли в атмосфері визначається вміст чотирьох 

основних домішок – завислих речовин: діоксиду сірки, оксиду вуглецю, 

діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів [124, с. 94]. У місті 

Біла Церква в жовтні (2016 р.) було відібрано та проаналізовано 600 проб, в 

Обухові та Українці – по 300, у Броварах – 256 проб [111]. На основі даних 
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зазначимо, що рівень забрудненості майже не змінився, якщо порівняти 

динаміку інших років. 

У Житомирській області на стаціонарні джерела викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря припадає майже 22 % 

сумарних обсягів забруднення повітря області, на пересувні (автомобільний, 

залізничний, виробнича техніка) – 78 % [124, с. 94]. Найбільше забруднення 

атмосфери області відбувається в містах Бердичів (5,681 тис.т), Житомир 

(1,38 тис.т), Коростень (0,829 тис.т) та в Коростенському (2,041 тис.т), 

Овруцькому (1,97 тис.т), Новоград-Волинському (1,55 тис.т) районах. В 

обласному центрі внаслідок високої зосередженості автотранспорту викиди є 

найбільшими в регіоні (20,557 тис. т, або 30,6 % загальнообласного рівня) 

[162]. Аналізуючи дані регіональних доповідей, доцільно підкреслити, що в 

містах та районах Чернігівської області, де розташовані підприємства цих 

галузей, спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря: 

м. Чернігів (20,027 тис.т, або 48,8%), Чернігівський район (3,115 тис.т, або 

7,4%), Варвинський район (2,628 тис.т, або 7,0 %), Носівський район 

(1,272 тис.т, або 3,0%). Серед населених пунктів найбільшого 

антропогенного навантаження зазнало місто Чернігів – 257 т/ км
2
, 67,843 кг у 

розрахунку на душу населення [163]. Досліджуючи викиди забруднювальних 

речовин за видами економічної діяльності, можливо визначити в межах 

областей певні відмінні характеристики (рис. 2.11). 

Наприклад, найвищі показники викидів забруднювальних речовин у 

Київській області у 2012 році давали постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, сільське господарство, транспорт та переробна 

промисловість. У Житомирській області значною є частка викидів 

підприємств переробної промисловості, добувної та сільського господарства, 

а в Чернігівській області переважають викиди з постачання електроенергії, 

водопостачання, сільського господарства. З огляду на наявні дані 

регіональних доповідей відбувається часткове помірне зниження обсягів 

викидів в атмосферне повітря, особливо стаціонарними джерелами 
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забруднення, зокрема підприємствами, але розроблення екологічної стратегії 

в межах областей Столичного макрорайону потребує ґрунтовних заходів, які 

будуть направлені на зменшення негативних впливів на екологічний стан 

певної конкретної території. 

Необхідно підкреслити, що механізми вирішення економічних 

проблем, інструменти підвищення конкурентоспроможності істотно 

суперечать можливостям і ресурсам довкілля. Ресурсокористування, 

розвиток промисловості та соціальної сфери мають узгоджуватися з 

забезпеченням екологічної безпеки в регіоні. Доцільно створювати робочі 

групи з моніторингу змін у навколишньому природному середовищі, 

здійснювати проекти з відновлення природних екосистем. Особлива увага 

має бути приділена тим територіям, що зазнали впливу техногенних 

катастроф і мають високий рівень забрудненості У багатьох регіонах 

забруднені території вилучені з господарського обігу, вони не придатні для 

комфортного проживання людей. У цьому контексті важливо визначити 

шляхи подальшого розвитку таких територій. 
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Рис.2.11. Забруднення атмосферного повітря у 2016 році в межах Столичного макрорайону України
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Екологічна діяльність, безпосередньо спрямована на свідоме 

перетворення навколишнього середовища, відіграє дедалі вагомішу роль у 

визначенні структури, функцій і стратегічного вектору розвитку національної 

економіки. Для ефективної реалізації екологічної стратегії важливе місце 

належить механізму природокористування, спрямованому на стягнення 

плати за забруднення навколишнього середовища та впровадження 

екологічно безпечних способів виробництва, безвідходних та маловідходних 

технологій. Таким чином, для збалансованого розвитку суспільства 

необхідна всебічна екологізація, впровадження системи екологічного 

менеджменту, екологічного маркетингу, екотехнологій, що дадуть змогу 

забезпечити взаємодію між економічним розвитком і захистом 

навколишнього середовища. 

ІІІ. Психологічні критерії 

В ідентифікації середнього класу також важливий соціально-

психологічний чинник. Річ у тім, що в різних країнах до середнього класу 

можуть себе відносити люди з різними статками. Тобто належність до 

середнього класу – це й питання способу життя, самоідентифікації. 

Суто суспільно-географічними критеріями ідентифікації осіб, яких 

можна віднести до спільноти середнього класу, є специфічні територіальні 

форми, які утворюють осередки скупчення представників середнього класу. 

Також ідентифікувати середній клас як самостійне суспільно-географічне 

явище можна за зв’язками, які виникають між його осередками в межах 

одного регіону. Втім, з погляду практичності середній клас найбільш 

доцільно ідентифікувати та досліджувати на тій самій методичній основі, як і 

інші соціальні групи. Наприклад, так само, як досліджуються вікові та статеві 

відмінності у спільноті, показники рівня освіти, професійної зайнятості тощо. 

Досліджуючи середній клас у макрорайоні на основі самоідентифікації, 

потрібно враховувати чинник суб’єктивності. Населення не може об’єктивно 

оцінити рівень своїх доходів і за рядом критеріїв не може віднести себе до 

бідного населення [143, с. 59]. Відмінність у розвитку регіонів України 
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позначається на всіх сферах життя суспільства, починаючи від економічних 

складників і до самоідентифікації особистості. Проблемою при визначенні 

змістовного складу якості життя населення та окреслення основ середнього 

класу є те, що життя людини має об’єктивну та суб’єктивну сторони, 

оцінювання яких унаслідок своєї природи відрізняться. Об’єктивний погляд 

на процес існування людини формується конкретним переліком різних 

кількісних нормативних та статистичних параметрів, які дають можливість 

визначити ступінь задоволення науково-обґрунтованих потреб та інтересів 

людини. Суб’єктивна сторона визначення середнього класу обумовлюється 

тим, що потреби та інтереси окремих особистостей завжди індивідуальні [4, 

с. 141]. 

Якість життя населення певної територіальної одиниці формується за 

рахунок соціальних, економічних, політичних, а також екологічних чинників, 

але всі вони перебувають під впливом географічних чинників. Середній клас 

має такі ознаки, як наявність матеріальних засобів (власності, передусім 

нерухомості – житла, землі, засобів виробництва), середні доходи (визначені 

за національними стандартами), кваліфікаційно-освітня підготовка та 

високий соціальний статус, усвідомлення себе середнім класом [19, с. 37]. 

Згідно з даними статистичних бюлетенів Державної служби статистики 

та головних управлінь статистики в межах Столичного макрорайону України 

за результатами вибіркового опитування домогосподарств у 2016 році було 

проведено аналіз та систематизовано дані [36; 37; 38]. 

Систематизація статистичних даних дала змогу виявити, що частка 

домогосподарств, які за оцінкою матеріального добробуту відносять себе до 

представників середнього класу, є найбільш значною в м. Києві та Київській 

області, у Житомирській області цей критерій має високе значення, що може 

свідчити про високу оцінку добробуту як матеріального показника в межах 

області, водночас Чернігівська область має досить низький показник, що 

створює значний розрив у соціально-економічній нерівності в Столичному 

макрорайоні [143, с. 59]. Державний комітет статистики України проводить 
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щорічні опитування членів домогосподарств щодо рівня їхньої матеріальної 

забезпеченості, офіційні дані засвідчують, що Житомирська область 

порівняно з іншими регіонами займає серединне місце. Варто звернути увагу 

на розподіл домогосподарствами рівня своїх доходів у 2016 році (рис. 2.12). 

 

Розподіл домогосподарств, 

які за оцінкою матеріального 

добробуту відносять себе 

(%) 

Київська 

область 

м. Київ Житомирська 

область 

Чернігівська 

область 

до представників середнього 

класу 

4,8 6,7 3,8 0,6 

 

до небідних, але ще не 

представників середнього 

класу 

42,6 62,1 39,2 29,7 

 

Рис. 2.12. Розподіл домогосподарств, які за оцінкою матеріального 

добробуту відносять себе до представників середнього класу в 2016 році (%) 

(на прикладі Столичного макрорайону України) 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

 

Самоідентифікація і рівень освіти тісно переплітаються при визначенні 

середнього класу та передбачають самостійне визначення індивідом своєї 

належності до певного класу. Деякі вчені стверджують, що в Україні 

впродовж останніх 10 років асоціюють себе із середнім класом близько 45 – 

50% людей [11], але аналіз офіційних даних відділів статистики, що 

здійснюються головними управліннями статистики за областями України, цю 

інформацію не підтверджує.  

4,8 
6,7 

3,8 

0,6 
Київська область м. Київ Житомирська область Чернігівська область 
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Також серед різних категорій населення за рівнем освіти найбільша 

частка тих, які відносять себе до середнього класу і входять до групи осіб із 

високим рівнем освіти. Зокрема, громадян з ученим ступенем – 53,6%, з 

вищою освітою – 30,5%, незакінченою вищою – 32,8%, середньою 

спеціальною – 19,4% [4, с. 143]. Тобто проблема формування середнього 

класу має регіональний складник та виявляться крізь призму місцевого 

походження. Дослідження через самоідентифікацію має певний недолік, 

зокрема точність виміру, тому що основою визначення належності особи до 

певного класу в суспільстві є її уявлення, що мають суб’єктивний характер і 

можуть відрізнятися у іншої частини населення регіону. Самооцінку 

домогосподарств у межах Столичного макрорайону в аспекті змін 

матеріального стану за 2016 р. представлено в таблиці 2.24. 

Таблиця 2.24 

Самооцінка домогосподарств Столичного макрорайону в аспекті змін 

матеріального стану за 2016 рік 

Області Зміни матеріального стану,% 

покращився погіршився залишився  

без змін 

Київська 3,9 58,7 37,4 

Житомирська 3,2 44,9 50,4 

Чернігівська 9,0 51,6 39,4 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 

 

Більше половини домогосподарств макрорайону відзначили, що їхній 

матеріальний стан у 2016 р. погіршився, найвищий показник – у Київській 

області (58,7%), залишився без змін високий показник у Житомирській 

області (50,4%), а респонденти Чернігівської області відзначили, що їхній 

матеріальний стан покращився на 9,0 %. Систематизовані фактори будуть 

найбільш повною мірою відповідати вимогам визначення верств населення, 
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які потенційно можуть скласти середній клас в Україні й на які мають бути 

спрямовані заходи державної регуляторної політики з формування 

стабільного середнього класу [164, с. 8]. З огляду на проведене дослідження 

доцільно констатувати, що формування середнього класу можливо 

охарактеризувати через групи чинників, більшою мірою економічного 

характеру, які виявляються на рівні регіону. 

При встановленні чисельності середнього класу, по-перше, виявилося, 

що державні органи надають відносно достовірні дані про майновий стан 

населення лише за напрямком дослідження бідності. Можливо, є ще 

результати оподаткування громадян, але до них доступу немає. По-друге, у 

науковій українській літературі немає даних, і надання показників через 

окреслення межі середнього класу в Україні. Важливо те, що вичерпне 

визначення чисельності середнього класу в країні можливе лише за двох 

умов: коли належність до нього визначається за чіткою ознакою – доходом на 

одну особу, і коли доступна статистика щодо доходів населення. 

По-третє, опитування, які проводяться з метою виявлення чисельності 

середнього класу в Україні, не враховують регіонального аспекту взагалі, як і 

не передбачають суттєвого опрацювання даних щодо динаміки середнього 

класу. До того ж слід врахувати, що не всі люди, які мають відповідні 

доходи, відносять себе до середнього класу. І навпаки, не всі ті, хто вважає 

себе представниками середнього класу, мають належний рівень доходів. 

Тобто звести до одного показника різні методики підрахунку середнього 

класу по Україні неможливо. Слід дотримуватись конкретного підходу. 

Відтак, підсумувавши зібрані думки й підходи, було прийнято рішення, що 

середньозважена частка населення в Україні, яка належить до середнього 

класу, становить у середньому 12%. На основі цього припущення було 

проведено розрахунки щодо чисельності середнього класу в Україні (табл. 

2.25). 

В основі підходу до визначення середнього класу були дані 

національного доходу, переведені в розрахунок на одну особу. Надалі було 
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обраховано співвідношення показника національного доходу в кожному 

регіоні до національного. Отриманий коефіцієнт було поєднано з часткою 

середнього класу. Головне припущення із врахуванням усіх даних полягало в 

тому, що в багатших регіонах така частка обов’язково буде більшою. Таким 

чином, отримавши відкориговану частку середнього класу для кожного з 

регіонів, відповідно до чисельності наявного населення, було вирахувано й 

чисельність середнього класу. 

Таблиця 2.25 

Чисельність представників середнього класу в Столичному макрорайоні 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 

Чернігівська область 

Частка 

середнього 

класу 0,114674 0,120281 0,120357 0,011698 0,128581 0,125446 0,12636 

Чисельність 

середнього 

класу 142798,6 133481,1 129721,4 124805 135739,4 131088,2 130581,5 

Житомирська область 

Частка 

середнього 

класу 0,11583 0,118788 0,117593 1,134322 0,124342 0,122534 0,131093 

Чисельність 

середнього 

класу 160941,8 152743,6 149214,2 143505,4 156169,5 152867,7 162618 

Київська область 

Частка 

середнього 

класу 0,144181 0,15422 0,150286 0,149147 0,167618 0,160095 0,162928 

Чисельність 

середнього 

класу 263548 265529,7 258799,8 257350,5 289851,4 277322,2 282594,1 

м. Київ 

Частка 

середнього 

класу 0,339498 0,299222 0,298964 0,313123 0,352825 0,339028 0,344653 

Чисельність 

середнього 

класу 886541,3 833371,7 850560,4 898256,7 1018949 985407,5 1008373 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за статистичними 

даними [36; 37; 38]. 
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Основна риса полягає в тому, що в межах самого макрорайону середній 

клас як суспільно-економічне явище має значні відмінності в особливостях 

прояву. Вони спостерігаються і в зіставленні окремих частин самого 

макрорайону (його центру та периферійних територій), і сільської місцевості 

та зони міської забудови. Можна стверджувати, що наразі явище виникнення 

та утвердження середнього класу можна вважати феноменом столиці та 

великих міст макрорайону. Багато в чому така ситуація склалася через те, що 

в Україні лави середнього класу фактично поповнюють не лише підприємці 

та висококваліфіковані працівники, але й представники владного апарату, що 

мають неофіційні доходи. Тобто лише факт того, що місто має столичний 

статус чи є обласним центром, сприяє тому, що в ньому збільшується 

чисельність людей, яких за статком можна віднести до середнього класу. 

Крім цього, сама наявність великого прошарку середнього класу стала 

вагомим чинником соціально-економічного розвитку Столичного 

макрорайону. Найбільше це виявляєтеся в Києві та прилеглих до нього 

районах. Чисельні представники середнього класу є причиною наявності 

найбільш ємного в країні споживчого ринку. Зокрема, вони створюють попит 

на житлову нерухомість і у столиці, і в сусідніх населених пунктах.  

Наявність у Столичному макрорайоні (а особливо у столиці) великої 

частки середнього класу (людей, які мають високий рівень освіти, 

кваліфікацію, високий дохід, задовольняють попит на товари першої 

необхідності й купують товари тривалого вжитку) також є причиною більш 

кращої демографічної ситуації на цій території. Передусім чисельний 

середній клас спричинює зміни у віковій структурі населення, а відтак, і 

покращує показники народжуваності. 

Отже, дослідження ключових критеріїв та показників оцінки 

середнього класу на прикладі столичного макрорайону України дало змогу 

виявити ключові тенденції, які характеризують відсутність суттєвих 

позитивних трансформацій у розвитку середнього класу: 
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 зростання доходів населення та оплати праці найманих 

працівників не забезпечує покращення рівня якості життя та купівельної 

спроможності, що свідчить про високу частку бідного населення, яке 

здійснює витрати в основному на продукти харчування та певні послуги; 

 зростання доходів населення пов’язано з економічним 

зростанням: при збільшенні ВВП зростають доходи населення, а тому частка 

населення середнього класу також збільшується; 

 позитивні тенденції у розвитку малого підприємництва, 

безперечно, можуть стати чинником формування середнього класу в Україні 

у довгостроковій перспективі, проте на сьогодні питома вага прибутку 

підприємств у структурі доходів залишається незмінною протягом 2010 – 

2016 рр., незважаючи на його зростання.  

 

2.3. Розподіл представників середнього класу на основі експертного 

опитування в межах Столичного макрорайону України 

 

Проблема встановлення точної чисельності середнього класу полягає в 

тому, що офіційно затвердженими є лише методики розрахунку чисельності 

найменш заможних груп населення, тобто тих, хто перебуває за межею 

бідності. Розрахунки чисельності інших соціальних груп проводилися 

дослідниками відповідно до їхніх особистих уявлень про механізм 

підрахунку. Один із таких розрахунків було проведено О. Крикун [82]. 

О. Крикун виділила чотири групи населення (відповідно до майнового 

стану), одна з яких – середній клас. Було встановлено таку чисельність 

указаних груп: 

1) найменш заможні громадяни складають 28% населення країни; 

2) до населення, яке не живе у злиднях, але за різними ознаками не 

належить до середнього класу, належить 32,7%; 

3) до середнього класу було віднесено 32,1%; 

4) до заможних верств населення віднесено 7,2% населення країни. 
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Узагальнюючи висновки вчених щодо чисельності середнього класу в 

Україні, слід наголосити на одній суттєвій обставині. Чисельність середнього 

класу до 2014 р. (до знецінення гривні) та після може суттєво відрізнятися 

залежно від методики обрахунку. Відтак, оцінки чисельності середнього 

класу в Україні слід розподілити на такі, які були зроблені до 2014 р. та після 

(таблиця 2.26). 

Таблиця 2.26 

Оцінки чисельності середнього класу в Україні 

Характер оцінки Чисельність середнього 

класу (у % від населення) 

Автори оцінки 

До 2014 р. 

Наукові 

дослідження 

18% Андронік О.Л. [2] 

43% Александрова О. С. [1] 

Експертні оцінки, 

опитування 

10% Навроцька Н. А. [103] 

22% Оксамитна С.М. [25] 

Після 2014 р. 

Наукові 

дослідження 

14% Кролевець О. А. [80] 

14% - «ядро» середнього 

класу; 

35% населення постійно 

змінюють свою належність 

Андронік О.Л. [2] 

Експертні оцінки, 

опитування 

5% Мацола М. М. [92] 

15% Поснова Т. В. [150] 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором за даними 

[1;2;25;80;92;103;150]. 

 

Враховуючи складність розуміння самого поняття «середній клас», 

критеріїв його визначення, особливостей його формування та розвитку в 

сучасній Україні та її регіонах, доцільним було проведення опитування з 

цього питання. Опитувальник містив групи запитань, що стосуються 

наявності чи відсутності середнього класу в сучасному українському 

суспільстві, його відсоткової частки, змісту критеріїв середнього класу 

(рівень доходів, освітньо-кваліфікаційний склад), важливості критеріїв, за 

якими визначають належність до середнього класу, головних економічних, 

соціальних, політичних та культурних перешкод на шляху формування 

середнього класу в Україні, першочергових заходів стосовно політики 
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сприяння розвитку середнього класу (див. додаток В). Загалом було опитано 

286 осіб. 

Оцінку, стан формування та критерії визначення середнього класу в 

Україні важко здійснити через суттєву розбіжність між фактичною 

ситуацією, що в основному зумовлено тінізацією ринку праці та доходів 

населення, та статистичними даними. Ефективним методом оцінювання та 

визначення особливостей середнього класу Столичного макрорайону 

виступає проведення анкетування представників макрорайону для 

формування перцепційного портрету представника середнього класу та 

визначення пріоритетних критеріїв, які є першочерговими та найбільш 

важливими для соціальної стратифікації.  

Для проведення анкетування було сформовано опитувальник та 

анонімно задіяно 286 респондентів, що працюють у різних галузях економіки 

України в розрізі областей столичного макрорайону та м. Києва. Серед 

опитуваних переважали респонденти віком від 31 до 40 років, загалом 

88,89% опитуваних віком до 55 років. Питома вага жінок-респондентів 

становила 70,4%, чоловіків – 29,6%. Жителі міст переважали, становлячи 

75,9% опитуваних, тоді як респонденти-жителі сіл – 16,7%, селищ міського 

типу – 7,4%. Розподіл за регіоном проживання респондентів такий: 41,4% о – 

м. Київ, 35,0% – Житомирська область, 14,8% – Київська область, 8,8% – 

Чернігівська область, що суттєво може вплинути на репрезентативність 

вибіркового опитування респондентів. Питома вага респондентів з повною 

вищою освіту становила 57,4%, з двома вищими освітами в різних галузях 

науки – 14,8%, з базовою вищою – 13,%. 75,9% опитуваних не мали 

наукового ступеня, 20,3% здобули ступінь кандидата наук, 2,8% – ступінь 

доктора наук. Відповідно такий розподіл респондентів міг вплинути на 

запитання анкети стосовно обов’язковості отримання вищої освіти: 47,2% 

відповіли, що це дуже важливо та обов’язково, 25,0% відповіли, що вища 

освіта – це основа успіху в майбутньому, тоді як 16,7% дали відповідь «зараз 

можна обійтися без вищої освіти», 6,5% о – «не дуже обов’язково».  
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Серед опитаних респондентів найбільшу частку становлять працівники 

бюджетних установ та організацій – 39,8%, вагома частка опитуваних, 

зайнятих у сфері торгівлі, – 13,9%, незначна частка у таких сферах: 

транспорт / логістика – 5,6%, банківські та фінансові послуги – 5,6%, 

будівництво – 5,6%, освіта – 2,8%, громадське харчування – 2,8%, ІТ-сфера – 

2,8%. Частка інших опитуваних працюють у таких сферах: видавництво, 

вища освіта, ЗЕД, мистецтво, освіта та наука, реклама, сфера послуг тощо.  

За видами економічної діяльності розподіл опитуваних дав такі 

результати: у галузі освіти зайнято 31,5% опитуваних, у діяльності у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,8%, у професійній, 

науковій та технічній діяльності – 13,9%, у секторі державного управління – 

9,3%, у секторі ІКТ – 7,4%, у будівництві – 6,5%, у промисловості – 4,6%. За 

місцем роботи найбільша частка опитуваних працює за наймом – 36,1%, 

23,1% займаються науковою діяльністю, державні службовці становлять 

16,7%, самозайняті особи – 13,0%, власники бізнесу – 5,6%, безробітні – 

1,9%.  

Щодо рівня задоволеності розміром доходу, який отримує респондент 

на підприємстві, установі, на державній службі, чи доходу від власної 

підприємницької діяльності, то 43,5% очікують на підняття оплати праці чи 

доходу, 26,5% цілком не задоволені розміром доходів, швидше задоволені, 

ніж ні – 21,3%, дуже задоволені – 6,5%.  

Щодо майнового стану респондентів, то 56,5% не володіють земельною 

ділянкою, 39,8% володіють, 1,9% мають декілька земельних ділянок, а 

більшість проживає у квартирах (67,6%), тоді як у будинках – 32,4%. 62,1% 

можуть робити заощадження, тоді як 37,0% не мають такої можливості. При 

цьому серед тих, хто має таку можливість, здійснює заощадження в розмірі 

до 1000 грн. – 40,7%, від 1000 до 2000 грн. – 21,3%, 2000 – 3000 грн. – 13,9%, 

3500 – 4000 грн. – 3,7%, понад 4000 грн. – 2,8%, понад 6000 грн. – 5,6%.  

Більшість опитуваних не має можливості відпочинку за кордоном. 

Відтак, подорож Європою можуть дозволити 33,3% опитуваних, країнами 
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Азії – 8,3%, поїздку до Америки – 0,9%, до країн Африки – 1,9%, у межах 

України – 68,5%.  Щодо наявності автомобіля та можливості його утримання, 

то 47,2% не володіють авто, 17,6% мають автомобіль, але утримання 

обходиться досить дорого, 5,6% нечасто використовують авто, 22,2% 

володіють та мають можливість утримувати.  

За рівнем матеріального становища у 39,8% респондентів грошей 

вистачає на їжу та одяг і дрібну побутову техніку, але купити холодильник 

або пральну машину буде складно, 29,6% можуть купити основну побутову 

техніку, але на автомобіль не вистачає, 17,6% дали відповідь «Наших коштів 

вистачить на все, крім придбання квартири або заміського будинку», 5,6% – 

«У нас немає фінансових труднощів. За необхідності можемо купити 

будинок або квартиру», у 7,4% вистачає грошей на їжу, але купити одяг – 

проблема».  Таким чином, вибірка респондентів Столичного макрорайону є 

репрезентативною, адже відображає різних за соціальним статусом, 

доходами, майновим станом та іншими характеристиками представників.  

У таблиці 2.27 відображено розподіл респондентів за їхньою 

ідентифікацією себе до певної верстви населення.  

Таблиця 2.27 

Розподіл респондентів за їхньою ідентифікацією себе до певної верстви 

населення 

  
Питома вага, % 

Кумулятивна 

питома вага, % 

Важко відповісти 6,5 7,4 

До бідних 9,3 16,7 

До заможних 1,9 18,5 

До небідних, але ще не до представників 

середнього класу 
45,3 63,0 

До представників середнього класу 37,0 100,0 

Усього 100,0   

Джерело: розраховано автором на основі даних опитування. 
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Дані свідчать, що 45,3% ідентифікують себе з небідними, але не 

можуть сказати, що належать до середнього класу. Незважаючи на те, що 

більшість респондентів схиляється до думки, що в Україні середній клас 

становить близько 1%, 37,0% опитуваних відносять себе до представників 

середнього класу, 9,3% – до бідних, 6,5% не можуть визначитись, 1,9% – до 

заможних.  

Найбільш важливими критеріями, за відповідями опитуваних, які 

дають змогу визначити належність людини до середнього класу, є такі: 

рівень доходів; матеріально-майновий стан; співвідношення доходів із 

наявним професійно-освітнім рівнем; наявність малого чи середнього 

бізнесу; ідентифікація себе з представниками середнього класу; стабільність 

економічної ситуації в суспільстві. При цьому 13,0% опитуваних вважають, 

що всі критерії є важливими.  

На запитання «Яка частка людей у Вашому місті (або регіоні) належить 

до середнього класу, на Ваш погляд?» 55,6% вважають, що середній клас 

становить менше 1%, 2,7% схиляються до думки, що 10 – 15%, 12% 

вважають, що 15 – 40%, тож опитувані самоідентифікують населення регіону 

з бідним класом.  

Розподіл респондентів за відповіддю на питання «Що з названого є у 

Вашій родині або у Вас особисто (зазначте не більше 4)?» показує, що у 

16,7% респондентів є автомобіль, компʼютер, будинок / квартира, у 15,7% є 

компʼютер, будинок / квартира, у 7,4% – комп’ютер, у 7,4% – компʼютер, 

будинок / квартира, ще одна квартира в місті або заміський будинок. За 

даними опитування, більшість осіб володіє автомобілем, будинком або 

квартирою, комп’ютером та побутовою технікою.  

Щодо дозвілля, то 10,2% опитуваних читають або слухають музику, що 

вказує на належність до бідних верств населення. Загалом 80,6% опитуваних 

цікавляться еко-туризмом, ходять до театру, на балет, в оперу, відвідують 

музеї та виставки, здійснюють тематичні подорожі Україною, ходять до 
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ресторанів / кафе, читають або слухають музику, відвідують клуби. Отже, 

різноманітність дозвілля вказує на можливість населення забезпечити себе 

послугами, які можуть бути недоступні за ціною для бідного населення, а 

тому в Україні сформовано певну частку середнього класу.  

У таблиці 2.28 відображено розподіл респондентів за відповіддю щодо 

важливості критеріїв, за якими можна визначити належність людини до 

середнього класу.  

Таблиця 2.28 

Розподіл респондентів за відповіддю щодо важливості критеріїв, за 

якими можна визначити належність людини до середнього класу 

Критерій 

Частка опитуваних, для 

яких критерій є 

важливим 

Частка опитуваних, для 

яких критерій не є 

важливим 

Наявність житла (будинок / 

квартира) 
77,8 22,2 

Ресурси для заощадження (депозити 

в банках, наявність цінних паперів, 

валюта) 

70,4 29,6 

Наявність автомобіля 68,5 31,5 

Обсяг доходу домогосподарства 65,7 34,3 

Можливість відпочинку за кордоном 61,1 38,9 

Самоідентифікація 40,7 59,3 

Спосіб життя 33,3 66,7 

Професійний статус 25,0 75,0 

Самооцінка рівня матеріального 

добробуту 
25,0 75,0 

Рівень освіти 23,1 76,9 

Громадянська позиція 16,7 83,3 

Джерело: розраховано автором на основі даних опитування. 
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Тож для респондентів найбільш важливим критерієм виступають: 

наявність житла (будинок / квартира); ресурси для заощадження (депозити в 

банках, наявність цінних паперів, валюта); наявність автомобіля; обсяг 

доходу домогосподарства; можливість відпочинку за кордоном.  

У таблиці 2.29. відображено розподіл респондентів за відповідями 

щодо щомісячного середнього доходу представників середнього класу (у 

грн.).  

Таблиця 2.29 

Розподіл респондентів за відповідями щодо щомісячного середнього доходу 

представників середнього класу (у грн.) 

  Питома вага, % Кумулятивна питома вага, % 

Не має відповіді 0,9 0,9 

10 000 – 15 000 грн. 23,1 24,1 

15 000 грн – 20 000 грн. 33,3 57,4 

20 000 грн. і більше 36,1 93,5 

50000 1,9 95,4 

від 8000 до 10 000 грн. 3,7 99,1 

Від тисячі євро 0,9 100,0 

Усього 100,0   

Джерело: розраховано автором на основі даних опитування. 

 

Таким чином, 93,5% опитуваних вважають, що дохід середнього класу 

в Україні повинен становити від 10000 грн. до 20000 грн. або більше. А тому 

це підтверджує потребу у зміні диференціації населення за рівнем доходів 

відповідно до методики Державної служби статистики, яка базується на 

показнику мінімальної заробітної плати.  

На основі відповідей респондентів доцільно згрупувати найбільші 

перешкоди для формування середнього класу України (та в межах області 

зокрема): 
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 проблеми працевлаштування, безробіття та низький рівень 

доходів населення, а відповідно – заощаджень; 

 важкість ведення бізнесу, недоступність кредитування; 

 відсутність розвитку технологічних та виробничих галузей; 

 корупція, бюрократія та безвладдя, неефективність роботи 

органів місцевої влади, їхніх дій відносно МСБ та відсутність підтримки 

МСБ з боку владних органів, слабка політична воля; 

 відсутність радикальних реформ та позитивних змін, зокрема в 

медичній галузі та системі освіти, судовій системі, пенсійній реформі; 

 неефективність правового законодавства; 

 відсутність соціальної мобільності, інертність та необізнаність 

населення, недовіра населення владі, відсутність громадського контролю за 

діями органів влади; 

 низька якість освіти, медицини; 

 низький рівень розвитку інституційного складника;  

 військовий конфлікт; 

 нестабільність банківської системи; 

 економічна стагнація, нестабільність та низький рівень 

економічного розвитку, повільні темпи інтеграції до ЄС, недосконала 

податкова система; 

 нерівний доступ субʼєктів економічної діяльності до ресурсів і 

повноважень зумовлює їхню концентрацію в руках обмеженої групи людей, 

блокує підприємницьку (інвестиційну) активність, наслідком чого є 

зростання соціально-економічної поляризації населення. Відсутність 

можливості самореалізації (з адекватною оплатою праці) представників 

багатьох інтелектуальних і творчих професій, що виштовхує їх у когорту 

бідних або стимулює до виїзду за кордон. 

Варто зазначити, що корупцію та неефективність дій влади 

респонденти вважають найбільш гострою проблемою, яка перешкоджає 
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розвитку МСБ, суспільства, отриманню високих доходів, а відповідно – 

формуванню середнього класу.  

Респонденти вважають, що відповідальність за їхній добробут мають 

нести вони самі (32,4%), держава та особистість – 62,0%, держава – 2,8%.  

Опитувані вважають, що уряд повинен вживати такі заходи для 

покращення матеріального становища населення та стійкого зростання 

доходів: 

 розвивати та сприяти розвитку підприємництва та МСБ; 

 запровадити прийнятні умови кредитування та стимулювати 

інвестування в країну; 

 забезпечити працевлаштування в Україні та гідну оплату праці, 

безкоштовне медичне обслуговування та освіту; 

 подолати корупцію, особливо в правоохоронних органах;  

 розвивати інфраструктуру; 

 здійснити економічні та політичні реформи (заміна всього 

апарату державного управління): медичну, освітню, судову, розвиток 

інфраструктури, запровадження прозорих умов для зарубіжних інвесторів, 

прискорення євроінтеграції, децентралізація, розвиток технологій, пенсійна 

реформа тощо; 

 надання економічної свободи для розвитку підприємницької 

діяльності, скорочення рівня податкового навантаження на бізнес; 

 вдосконалення правової бази. 

Головними передумовами для розвитку середнього класу опитувані 

вважають надання змоги суб’єктам господарювання вести підприємницьку 

діяльність, сприяння розвитку МСБ шляхом спрощення нормативно-правової 

бази, створення комфортних умов для організації підприємств.  

Перші шість критеріїв слугували підставою для побудови 

перцепційного портрету представника середнього класу в розрізі областей 

столичного макрорайону України, адже майже 60% опитуваних вважають їх 
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загалом найбільш важливими для віднесення людини до певної верстви 

населення. Таким чином, згрупувавши дані з опитувальника за областями, 

було відібрано тих респондентів, які мають у власності будинок чи квартиру, 

автомобіль, мають можливість відпочивати за кордоном чи здійснювати 

подорожі в межах України, не ідентифікують себе з бідними та мають 

можливість заощаджувати певну суму коштів на місяць. Визначені 

характеристики також дали змогу виявити деякі особливості представників 

середнього класу залежно від території в межах Столичного макрорайону.  

У таблиці 2.30 відображено перцепційний портрет представника 

середнього класу Київської області та м. Києва, а також Житомирської та 

Чернігівської областей за даними опитування.  

Представники середнього класу Київської області та м. Києва 

характеризуються рівнем доходу понад 20 000 грн., переважно працюють у 

сфері торгівлі, державного управління, адміністративного та допоміжного 

обслуговування, банківській та страховій діяльності, будівництві, галузі 

освіти. Це IT-спеціалісти, представники державної та регіональної влади, 

менеджери середньої ланки, власники малого та середнього бізнесу, фахівці, 

професіонали з вищою освітою, лікарі/вчителі, викладачі ВНЗ/науковці, 

фермери/власники присадибних ділянок, держслужбовці.  

Щодо освітнього критерію, то представники характеризуються 

наявністю базової, повної вищої або двох вищих освіт у різних галузях знань, 

відсутністю наукового ступеня або ж ступенем кандидата наук / доктора 

наук. 

За майновим станом представники середнього класу Київської області 

та м. Києва володіють автомобілем, компʼютером, мають у власності будинок 

/ квартиру, побутову техніку, ще одну квартиру в місті або заміський 

будинок, здійснюють заощадження в розмірі від 500 до 6000 грн. (або ж 

більше у м. Києві) щомісяця. 
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Таблиця 2.30 

Перцепційний портрет представника середнього класу Київської області, м. Києва, Житомирської та Чернігівської 

областей за даними опитування 

  Критерій Київська м. Київ Житомирська Чернігівська 

1 
Розмір 

доходів 
20 000 грн. Від 20 000 грн. 10 000 – 15 000 грн. 5000 – 15000 грн. 

1.1 
Галузь 

діяльності 

Торгівля, державне 

управління, освіта, 

банківська та страхова 

діяльність 

Торгівля, діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування, 

банківська та страхова 

діяльність, державне 

управління, будівництво, освіта 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування. 

Освіта. Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

Будівництво, сільське 

господарство, освіта, 

промисловість 

1.2 

Категорія 

працівника 

(вид 

економічної 

діяльності) 

Банкіри, фінансисти, 

аудитори, менеджери 

середньої ланки, 

власники малого та 

середнього бізнесу, 

адвокати, нотаріуси, 

юристи, фахівці, 

професіонали з вищою 

освітою, фермери 

/власники присадибних 

ділянок, IT-спеціалісти 

IT-спеціалісти, представники 

державної та регіональної 

влади, менеджери середньої 

ланки, власники малого та 

середнього бізнесу, фахівці, 

професіонали з вищою освітою, 

лікарі /вчителі, викладачі ВНЗ 

/науковці, фермери /власники 

присадибних ділянок, 

держслужбовці 

Представники державної та 

регіональної влади, банкіри, 

фінансисти, аудитори, 

менеджери середньої ланки, 

власники малого та середнього 

бізнесу, адвокати, нотаріуси, 

юристи 

Представники державної та 

регіональної влади, 

банкіри, фінансисти, 

аудитори, власники малого 

та середнього бізнесу, 

адвокати, нотаріуси, 

юристи, фахівці, 

професіонали з вищою 

освітою, лікарі /вчителі, 

викладачі ВНЗ /науковці, 

фермери /власники 

присадибних ділянок, 

держслужбовці, 

кваліфіковані працівники 
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1.3 Зайнятість 
За наймом, самозайняті / 

фрилансер 

Державний службовець, за 

наймом, наукова діяльність, 

самозайнята особа / фрилансер 

За наймом, наукова діяльність, 

самозайнята особа / фрилансер 

Власний бізнес, за наймом, 

наукова діяльність 

2 Освітньо-кваліфікаційний рівень 

2.1 Освіта Повна вища 
Базова, повна вища або дві вищі 

освіти в різних галузях знань 
Базова або повна вища 

Професійно-технічна або 

повна вища освіта 

2.2 
Науковий 

ступінь 

Не має наукового 

ступеня. Кандидат 

наук 

 

Не має наукового ступеня. 

Кандитат наук / доктор наук 

 

кандидат наук / не має 

наукового ступеня 
не має наукового ступеня 

3 Майновий стан 

3.1 
Нерухомість у 

власності 

Автомобіль, 

компʼютер, будинок 

/ квартира, побутова 

техніка, ще одна 

квартира в місті або 

заміський будинок 

Автомобіль, земельна ділянка, 

квартира / будинок, комп’ютер, 

побутова техніка, ще одна 

квартира в місті або заміський 

будинок 

Автомобіль, компʼютер, 

будинок / квартира, побутова 

техніка 

Автомобіль, компʼютер, 

будинок / квартира, 

побутова техніка 

3.2 Заощадження 500 – 4000 грн. Від 500 та більше 6000 грн. 2000 – 3000 грн. 1000 – 3000 грн. 

3.3 Відпочинок 

У межах України, 

Азія, Африка та 

Європа 

У межах України, Азія, Африка, 

Америка та Європа 

У межах України, Азія та 

Європа 

Переважно по Україні, 

рідше Європа 

3.4 Автомобіль 

Автомобіль, але 

утримання 

обходиться досить 

дорого;  

автомобіль і кошти 

на його утримання 

Автомобіль, що нечасто 

використовується;  

автомобіль, але утримання 

обходиться досить дорого; 

автомобіль і кошти на його 

утримання 

Автомобіль, але утримання 

обходиться досить дорого; 

автомобіль і кошти на його 

утримання 

Автомобіль, але 

користуються ним нечасто; 

автомобіль і кошти на його 

утримання 
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3.5 
Місце 

проживання 
Будинок / квартира Будинок / квартира Переважно в будинку. Квартира Будинок / квартира 

4 Самоідентифікація 

4.1 Особиста 

Небідні, але ще не 

представники 

середнього класу / 

представники 

середнього класу 

Середній клас 

Небідні, але ще не представники 

середнього класу / представники 

середнього класу 

Небідні, але ще не 

представники середнього 

класу 

4.2 Суспільна Від 20000 грн. Від 20000 грн. 10000 – 17000 грн. 10000 – 15000 грн. 

Джерело: складено автором на основі аналізу даних опитування. 
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Представники середнього класу також ідентифікують себе з середнім 

класом та засвідчують, що громадяни повинні отримувати понад 20 000 грн. 

аби належати до цієї верстви населення.  

Представники середнього класу Житомирської та Чернігівської 

областей характеризуються рівнем доходу від 5000 грн. до 15 000 грн., 

переважно працюють у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, у галузі освіти, займаються професійною, науковою та 

технічною діяльністю, зайняті на будівництві, сільському господарстві, 

промисловості. Переважно представниками виступають працівники 

державної та регіональної влади, банкіри, фінансисти, аудитори, власники 

малого та середнього бізнесу, адвокати, нотаріуси, юристи, фахівці, 

професіонали з вищою освітою, лікарі / вчителі, викладачі ВНЗ / науковці, 

фермери / власники присадибних ділянок, держслужбовці, кваліфіковані 

працівники.  

Щодо освітнього критерію, то представники характеризуються 

наявністю базової або повної вищої освіти (Житомирська область), 

професійно-технічної або повної вищої освіти (Чернігівська область), 

відсутністю наукового ступеня або ж вони здобули ступінь кандидата наук. 

За майновим станом представники середнього класу володіють 

автомобілем, компʼютером, будинком / квартирою, побутовою технікою, 

здійснюють заощадження в розмірі від 1000 до 3000 грн. щомісяця, 

проживають переважно в будинку або квартирі. Представники середнього 

класу також ідентифікують себе з тими верствами, які не належать до бідних, 

або з середнім класом та засвідчують, що громадяни повинні отримувати від 

10 000 грн. до 15 000 грн. аби належати до цієї верстви населення. 

Таким чином, залежно від регіону проживання характеристики 

представника середнього класу суттєво відрізняються. Особливо відмінними 

є такі критерії: обсяг доходів та бажання отримувати певний рівень доходу 

для віднесення себе до певної верстви населення; майновий стан, що 

виявляється у володінні нерухомістю, автомобілем, побутовою технікою; 



167 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень; можливість заощаджувати та 

подорожувати; самоідентифікація.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Ідентифікацію представників середнього класу можна визначати за 

такими критеріями, об’єднаними в групи: 1) економічні: розмір доходів, 

наявність власності, рівень матеріального добробуту (наявність побутової 

техніки, житла, автомобіля тощо), розмір витрат; 2) соціальні: професійний 

статус, освітній рівень; 3) психологічні: самоідентифікація, соціально-

економічне самопочуття, громадянська позиція. 

Найвище значення за доходом населення в Столичному макрорайоні 

України має м. Київ, і протягом досліджуваного періоду тут цей показник 

мав тенденцію до збільшення. На другому місці – Київська область. Таким 

чином, м. Київ та Київська область за розподілом домогосподарств та 

розміром середньодушового грошового доходу із врахуванням оцінки 

майнового становища середнього класу мають вищі показники порівняно з 

Житомирською та Чернігівською областями. Водночас у Житомирській та 

Чернігівській областях доходи та ресурси зростали суттєвими темпами при 

скороченні чисельності населення за рахунок збільшення заробітної плати, 

соціальної допомоги та поточних трансфертів (75 – 78% доходів населення). 

Така структура вказує на поширеність бідності, відсутність позитивних 

суттєвих трансформацій у становленні середнього класу.  

2. На основі кореляційного аналізу 7 найважливіших детермінант 

(чисельність суб’єктів ЄДРПОУ, осіб; чисельність штатних співробітників, 

тис.осіб; загальна тривалість безробіття, міс.; чисельність безробітних, осіб; 

кількість наявних робочих місць, од.; навантаження на робочі місця, осіб; 

заробітна плата штатного працівника, грн.). В усіх адміністративних районах 

областей встановлено: показник заробітної плати має найбільш тісний 
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зв’язок із чисельністю суб’єктів ЄДРПОУ, чисельністю штатних працівників 

та чисельністю безробітних; найменш тісний зв’язок – з середньою 

тривалістю безробіття та кількістю наявних робочих місць, оскільки вони не 

мають прямого впливу на нарахування заробітної плати; слабкий обернений 

зв’язок показник заробітної плати має з навантаженням на одне робоче місце, 

тому що за умови зростання показника навантаженості буде зменшуватись 

сукупній дохід кожного з працівників. 

3. Регіональні відмінності в показниках безробіття засвідчують, що 

серед районів найвищий рівень безробіття спостерігаємо в Прилуцькому та 

Ніжинському районах Чернігівської області та Білоцерківському, 

Броварському та Володарському районах Київської області. Найнижчий 

рівень безробіття характерний здебільшого для районів, що тяжіють до 

столиці: Кагарлицький, Обухівський, Макарівський. Така ситуація є 

наслідком соціально-економічного розвитку цих районів [138, с. 171]. 

У результаті аналізу факторних ваг у розрізі адміністративних одиниць 

спостерігається розподіл на три групи: 

1 – із високим рівнем впливу факторів (4 одиниці у Житомирській, 5 – 

у Чернігівській, 5 – у Київській областях, загалом – 14 одиниць); 

2 – із середнім рівнем впливу факторів (11 – у Житомирській, 8 – у 

Чернігівській, 5 – у Київській областях, разом – 24 одиниці); 

3 – із низьким рівнем впливу факторів (8 – у Житомирській, 9 – у 

Чернігівській, 16 – у Київській областях, загалом – 33 одиниці). 

Одним із важливих показників, який найбільше відображає нерівність 

між бідними та багатими верствами населення, є індекс Джині, що свідчить 

про суттєву диференціацію грошових доходів населення, відхилення 

фактичних отримуваних доходів від рівномірного розподілу, а це у свою 

чергу означає, що між бідними та багатими верствами населення існує 

суттєвий розрив, який «не заповнено» середнім класом. На відсутність 

позитивних трансформацій у становленні середнього класу також вказують 

тенденції витрат та заощаджень населення столичного макрорайону, 
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скорочення темпів приросту реального доходу населення. У Київській 

області витрати на придбання товарів та послуг зросли на 190,93% за 2010 – 

2016 рр., у Житомирській – на 163,78%, у Чернігівській – на 154,09%. 

Суттєво також збільшились поточні податки на доходи, майно та інші 

сплачені поточні трансферти: у Київській області – на 211,51%, у 

Житомирській – на 169,85%, у Чернігівській – на 179,07%, що вказує на 

неефективну фіскальну політику держави.  

Відбувається скорочення нерівності між найбагатшими та найменш 

забезпеченими верствами населення областей, відтак у 2016 р. мінімальні 

доходи найбагатшого населення Київської області перевищували 

максимальні доходи найменш забезпечених у 2,6 раза, тоді як у 2002 р. – у 5 

разів, у Житомирській області у 2015 р. – у 2,6 раза, у 2000 р. – у 4,4 раза, у 

Чернігівській області у 2015 р. – у 2,5 раза, у 2000 р. – у 6,1 раза.  

4. Важливим критерієм середнього класу виступає забезпеченість 

житлом. 91,2% районів досліджуваних регіонів характеризуються низьким 

рівнем забезпеченості житлом, зокрема у 22% районів на 1 особу припадає 

від 15 до 25 м
2 

житлової площі, у 34,1% районів – від 25 до 35 м
2
 житлової 

площі, у 33% районів – від 35 до 50 м
2
 житлової площі. У районах, де рівень 

доходів перебуває в межах від 200 тис.до 1 млн. грн., житловий фонд на 1 

особу характеризується низьким рівнем забезпеченості житлом, зі 

збільшеністю доходів відбувається зростання забезпеченості житлом, тобто 

мають місце позитивні трансформаційні зміни в соціальній стратифікації в 

бік зростання частки середнього класу. Разом з тим, варто зазначити, що 3 

райони (міста) Столичного макрорайону, які характеризуються високим 

рівнем доходів населення, водночас мають низький рівень якості житлового 

фонду, адже на 1 особу там припадає від 15 до 25 м
2
 житлової площі. Це 

можна пояснити більшою кількістю осіб, які проживають на території 

районів з високим рівнем доходу, така ситуація свідчить про те, що зростання 

сукупних доходів не може забезпечити розвиток середнього класу через 

низку економічних причин: інфляцію, податкове навантаження, низький 
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рівень оплати праці, високий рівень безробіття, девальвацію національної 

валюти.  

5. Для ідентифікації середнього класу також важливий соціально-

психологічний чинник. Частка домогосподарств, які за оцінкою 

матеріального добробуту відносять себе до представників середнього класу, є 

найбільш значною в місті Києві та Київській і Житомирській областях. 

Більшість членів домогосподарств макрорайону відзначають, що їхній 

матеріальний стан у 2016 р. погіршився, найвищий показник – у Київській 

області (58,7%), залишився без змін високий показник у Житомирській 

області (50,4%), а респонденти Чернігівської області відзначили, що їхній 

матеріальний стан покращився на 9,0%. Основна риса полягає в тому, що в 

межах самого макрорайону середній клас як суспільно-економічне явище має 

значні відмінності в особливостях прояву. Вони спостерігаються і в 

зіставленні окремих частин самого макрорайону (його центру та 

периферійних територій), і сільської місцевості та зони міської забудови. 

Сама наявність великого прошарку середнього класу стала вагомим 

чинником соціально-економічного розвитку Столичного макрорайону. 

Найбільше це виявляєтеся в Києві та прилеглих до нього районах. Чисельні 

представники середнього класу є причиною наявності найбільш ємного в 

країні споживчого ринку. Зокрема, вони створюють попит на житлову 

нерухомість і у столиці, і в сусідніх населених пунктах.  

Наявність у Столичному макрорайоні (а особливо у столиці) великої 

частки середнього класу (людей, які мають високий рівень освіти, 

кваліфікацію, високий дохід, задовольняють попит на товари першої 

необхідності й купують товари тривалого вжитку) також є причиною більш 

кращої демографічної ситуації на цій території. Передусім чисельний 

середній клас спричинює зміни у віковій структурі населення, а відтак 

покращує показники народжуваності. 

6. Дослідження ключових критеріїв та показників оцінки середнього 

класу на прикладі Столичного макрорайону дало змогу виявити ключові 
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тенденції, які характеризують відсутність суттєвих позитивних 

трансформацій у розвитку середнього класу: зростання доходів населення та 

оплати праці найманих працівників не забезпечує покращення рівня якості 

життя та купівельної спроможності, а отже, свідчить про велику частку 

бідного населення, яке здійснює витрати в основному на продукти 

харчування та певні послуги; зростання доходів населення пов’язано з 

економічним зростанням: при рості ВВП збільшуються доходи населення, а 

тому частка населення середнього класу також зростає; позитивні тенденції у 

розвитку малого підприємництва, безперечно, можуть стати чинником 

формування середнього класу в Україні у довгостроковій перспективі, проте 

на сьогодні питома вага прибутку підприємств у структурі доходів 

залишається незмінною протягом 2010 – 2016 рр., незважаючи на його 

зростання.  

Проведене анкетування на основі розробленого опитувальника серед 

286 респондентів, що працюють у різних галузях економіки в розрізі 

областей Cтоличного макрорайону та м. Києва. 45,3% ідентифікують себе з 

небідними, але не можуть сказати, що належать до середнього класу. 

Незважаючи на те, що більшість респондентів схиляється до думки, що в 

Україні середній клас становить близько 1%, 37,0% опитуваних відносять 

себе до представників середнього класу, 9,3% – до бідних, 6,5% не можуть 

визначитись, 1,9% вважають себе заможними. 93,5% опитуваних 

дотримуються думки, що дохід середнього класу в Україні повинен 

становити від 10000 грн. до 20000 грн. або більше. Респонденти вважають, 

що відповідальність за їхній добробут мають нести вони самі (32,4%), 

держава та особистість (62,0%), держава (2,8%). На основі аналізу критеріїв 

було побудовано перцепційний портрет представника середнього класу в 

розрізі областей Cтоличного макрорайону України.  
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РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО 

КЛАСУ В СТОЛИЧНОМУ МАКРОРАЙОНІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Стратегія формування середнього класу в Столичному 

макрорайоні України 

 

Наразі дослідження державної політики щодо формування середнього 

класу в Україні зводяться до аналізу зарубіжного досвіду. Вітчизняна 

політика в цій сфері не має ні прикладів дієвих механізмів, ні досвіду вдало 

реалізованих проектів. Завдяки високій частці середнього класу в країні 

(понад 50% від чисельності населення) можна досягти сталого економічного 

зростання, а також «самозабезпечення» населення. Громада, більшість членів 

якої – представники середнього класу, «сама себе годує». У такій громаді 

немає необхідності для держави втручатися у тій чи іншій формі у її життя. 

Середній клас може подбати про охорону здоров’я, розбудову мережі 

освітніх закладів, благоустрій території. 

Станом на 2017 р. в Україні найбільш актуальним чинником 

регіонального розвитку є впровадження адміністративно-територіальної 

реформи. Після двох десятиліть дискусій в експертному й науковому 

середовищі, а також численних незавершених спроб реформування 

адміністративно-територіального устрою країни в досить короткий строк 

була розроблена принципово нова (для України) модель територіального 

устрою, головним чином на первинному рівні управління. Зміни були 

розроблені, представлені суспільству та впроваджені настільки швидко, що 

наразі ще немає одностайної реакції з боку наукової спільноти, як і 

вичерпного розуміння їхніх наслідків. Є лише попередні оцінки та намагання 

спрогнозувати перспективу дієвості запропонованого механізму Ю. Губені, 

Ю. Коверко [41, с. 69]. Передбачається, що перерозподіл ресурсів, важелів 

управління та сфери відповідальності від центральних органів влади до 
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місцевих сприятиме саме регіональному розвитку та вивільненню ініціативи 

на місцях. 

Механізм перерозподілу доходів в Україні на регіональному рівні 

побудований таким чином, що за наявності економічного зростання в регіоні 

додатковий дохід концентрується у найбільш заможного прошарку 

населення, передусім у середовищі тих, хто є власником найбільш ліквідних 

об’єктів нерухомості, а також закладів торгівлі та фінансових установ. 

Основним важелем державної політики в питанні розвитку середнього 

класу є створення механізму перерозподілу доходів між різними групами 

населення. Визнано, що, на жаль, саме по собі суспільство не прагне до 

формування збалансованої системи, за якої політичний вплив, статки та 

доступ до прийняття державних рішень зважено б розподілялися між різними 

соціальними групами. До того ж, як показала практика (зокрема в Україні), за 

недостатньої розвиненості державних інституцій та демократичних засад 

суспільства вплив соціальних груп, наближених до влади, починає 

використовуватись для задоволення особистих інтересів вузького кола осіб. 

Отже, громада, у якій більшість населення є представниками середнього 

класу, здатна перебрати на себе частину функцій держави, а також 

самостійно створити передумови для економічного зростання. Каналами 

такого впливу є: ринок нерухомості, ділова активність, висока соціальна та 

міграційна активність населення. У суспільно-географічному вимірі така 

активність (висока частка представників середнього класу) виражена у 

високому рівні мобільності населення, появі специфічних районів забудови, 

населених представниками середнього класу. 

Суть проблеми формування стратегії розвитку середнього класу на 

рівні регіону має декілька аспектів. Перший полягає в тому, що розподіл 

доходів між соціальними групами головним чином залежить від 

макроекономічної ситуації в державі, і частка середнього класу приблизно 

однакова у всій країні. 
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Другий аспект формування стратегії – це механізм економічного 

зростання, особливо на регіональному рівні. Цілком очевидно, що 

збільшення частки середнього класу не може відбуватися за рахунок 

адміністративного регулювання вже наявних доходів. Більш раціональний 

шлях – перерозподіл доходів від економічного зростання в майбутньому. У 

цьому відношенні стратегія має передбачати наявність відповідних важелів 

впливу у суб’єкта реалізації стратегії. Якщо мова буде йти про необхідність 

перерозподілу доходів між різними верствами населення, то такий 

інструментарій має містити засоби фіскальної політики, за допомогою яких 

це можна реалізувати. 

Третій аспект – необхідність формування стратегії для кожного регіону 

окремо. Оскільки частка середнього класу в кожному регіоні визначається 

його специфікою, стратегія розвитку середнього класу також має 

враховувати такі особливості. Наприклад, у разі, якщо на території регіону 

найбільш інтенсивного розвитку набула лише одна певна галузь економічної 

діяльності (добування певного виду корисних копалин або ж туризм), то у 

стратегії розвитку середнього класу має бути передбачений відповідний 

механізм. Він має забезпечувати пропорційний розподіл надходжень від 

такої діяльності до найбільш широких верств населення. Наразі досить 

поширена практика, коли регіональний розвиток сприяє зростанню 

добробуту лише окремих верств населення, оминаючи більшість. Кінець 

кінцем це спричиняє не зростання частки середнього класу, а її скорочення 

через збільшення статку найбільш заможних та чисельності людей, які 

перебувають за межею бідності. 

Стратегія формування середнього класу в регіоні має містити такі 

компоненти (рис. 3.1). Суб’єктами формування стратегії мають бути, перш за 

все, уповноважені владні органи, які відповідають за розвиток певної 

території. Ними можуть виступати або регіональні підрозділи центральних 

органів виконавчої влади, або місцева адміністрація, або ж виборні 

представницькі органи. Також суб’єктами можуть бути представники 
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громадянського суспільства та підприємницьких кіл. Аби така стратегія була 

успішною, до її розробки й реалізації мають бути долучені всі ті, від кого 

залежить розвиток середнього класу в регіоні, хто буде задіяний у реалізації 

цієї стратегії та чиї ресурси будуть залучені. Принципово, що, незважаючи на 

такий склад суб’єкта формування, сама стратегія становлення середнього 

класу має бути єдиною, недоцільно паралельне розроблення стратегії одразу 

декількома суб’єктами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Засади формування стратегії середнього класу 

Джерело: розроблено автором. 

 

Об’єктами формування стратегії розвитку середнього класу на рівні 

регіону мають виступати передусім зацікавлені сторони. До таких належить 

місцева громада (процес збільшення частки середнього класу, безумовно, має 

сприяти зростанню рівня добробуту, покращенню соціальної інфраструктури 

регіону, а також загальному прискоренню економічного розвитку). Окрім 

цього, до об’єктів формування стратегії слід віднести необхідні для її 

реалізації ресурси, ризики її впровадження. Ресурси, що мають бути залучені, 

включають, головним чином, кошти адміністрацій та владних структур, які 

Суб’єкти формування стратегії розвитку середнього класу 

Уряд Суспільство Громада Місцева влада 

Об’єкти формування стратегії розвитку середнього класу 

Часові 

рамки 

стратегії 

Необхідні 

ресурси 

Ризики 

розвитку 

Зацікавлені 

сторони 

Розрахунки 

результату 

Результат формування стратегії 

Система заходів 

реалізації стратегії 

Робочий план 

(«дорожня карта») 

Розрахунок 

очікуваного ефекту 



176 

 

 

будуть «агентами» її впровадження. Обсяг таких ресурсів не мусить суттєво 

відрізнятися від вартості реалізації інших державних програм. Ризиками 

впровадження стратегії є небезпека суттєвої зміни загальної соціально-

економічної ситуації в країні, засад державної політики та виникнення подій 

регіонального масштабу (стихійних лих, наприклад). Часові рамки реалізації 

стратегії – це важливий критерій її дієвості. Термін реалізації стратегії, як і 

терміни застосування окремих інструментів та методів впливу на 

формування середнього класу, має бути чітко визначеним. У випадку 

реалізації такої стратегії в Україні це можуть бути терміни в 10, 15 і 20 років. 

Саме стільки здебільшого тривають державні програми в країні. 

Практичні аспекти реалізації стратегії формування середнього класу в 

регіоні полягають у тому, що необхідно розробити дієвий механізм 

перенаправлення наявних доходів (приватних підприємств, домогосподарств, 

місцевих бюджетів) таким чином, щоб вони сприяли формуванню середнього 

класу, а відтак, і більш дієвій моделі регіонального розвитку. Суть ситуації, 

яка склалась в Україні, у тому, що кожен регіон країни має потенціал до 

зростання й може забезпечувати місцеву громаду ресурсами для необхідного 

розвитку. Так, в Україні наявні потенційні точки зростання: поклади 

корисних копалин, конкурентоздатні промислові підприємства, території, 

придатні для ведення продуктивного сільського господарства. Проблема в 

тому, що результативність (зокрема в контексті регіонального розвитку) 

таких об’єктів вкрай мала. Збільшення ж чисельності середнього класу 

спроможне суттєво збільшити результативність територіальних економічних 

систем, доходи широких верств населення. 

Однією зі сторін сучасного зростання української економіки є 

нерівномірний розподіл його результатів. Те саме можна сказати і про 

регіональний розвиток. Окрім добре відомих його аспектів (наприклад, 

забезпечення сталого розвитку або комплексного розвитку всіх складників 

місцевого суспільно-географічного комплексу), осторонь залишається і така 

обставина, як прагнення до зростання чисельності середнього класу. 
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Насправді в Україні виходить так, що у випадку швидкого зростання 

економіки регіону або її якоїсь галузі (туризму чи добутку природного газу) 

результативність такого зростання відчуває лише невелика група населення – 

або ті, хто безпосередньо працює у зростаючому напрямі економічної 

діяльності, або ж найбільш заможні громадяни. Звісно, ми оминаємо увагою 

ситуацію, яка склалась у східних частинах Донецької і Луганської областей 

та Республіки Крим, починаючи з 2014 р., – це об’єкт іншого дослідження, і у 

тих територій наразі інша ситуація та зовсім інші проблеми. 

На сьогодні в Україні можна спостерігати процес стрімкого скорочення 

середнього класу, головним чином через падіння рівня добробуту та 

переходу домогосподарств з категорії таких, які можна віднести до 

середнього класу, до тих, котрі вважаються малозабезпеченими. Причиною 

такого процесу передусім, безумовно, є системна державна економічна криза. 

Але не останнє значення відіграє і відсутність на регіональному рівні 

механізму сприяння формуванню середнього класу. Додаткові доходи, що 

різними шляхами надходять до регіону, не підтримують комплексний 

розвиток, а стають надбанням вузької групи людей. 

Стратегія формування середнього класу в регіоні має спиратися на 

низку принципів. Головними з них є: урахування особливостей кожного 

регіону і його потенціалу; залучення до процесу розробки та реалізації 

стратегії суб’єктів, які в майбутньому стануть основними дотримувачами 

зиску; дотримання загальних суспільно-географічних принципів розробки 

стратегії (її часових рамок, визначення суб’єктів і об’єктів її реалізації). На 

відміну від інших соціально-географічних явищ, середній клас є більшою 

мірою якісною характеристикою суспільства. Його не можна повністю 

відокремити від суспільно-географічного комплексу (навіть умовно), як, 

наприклад, великий населений пункт, суспільно-географічний район чи 

промисловий комплекс. Середній клас необхідно розглядати саме в контексті 

регіонального розвитку. Якщо ж казати про практичні аспекти формування і 

реалізації стратегії становлення середнього класу, то приклад України та її 
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регіонів показав, наскільки суттєвими є деструктивні процеси, які 

розпочинаються в регіоні через відсутність у структурі суспільства такого 

соціального прошарку, як середній клас. При його незначній чисельності 

відбувається низка вкрай негативних процесів суто економічного й 

соціального характеру. До перших слід віднести сповільнення економічного 

розвитку регіону, деградацію інфраструктури, зниження підприємницької 

діяльності. До других – маргіналізацію територіальної громади, збільшення 

рівня злочинності, збільшення темпів міграції. В Україні можна спостерігати 

всі згадані процеси. 

Активізація регіонального розвитку наразі є актуальним питанням, 

оскільки до цього часу більше уваги приділялося економічному зростанню на 

національному рівні, залученню портфельних інвестицій. Вважалося, що за 

високих показників економічного зростання розвиток регіонів розпочнеться 

як супутній процес. Але досвід показав, що розвиток регіонів вимагає 

особливої уваги й не може регулюватися тими самими інструментами. У 

цьому контексті впровадження механізму зростання чисельності середнього 

класу є одним з найбільш дієвих. 

Формування середнього класу має передбачати реалізацію програм 

соціально-економічного розвитку на рівні регіону та країни і включати 

послідовність етапів для їх впровадження [222, с. 200].  

Нині функціонування механізму формування й підтримки середнього 

класу здебільшого аналізується з позицій забезпечення економічного 

зростання та поліпшення ситуації в країні загалом. При цьому економічне 

зростання доволі часто розглядається саме як самодостатня мета, яка в змозі 

кардинально покращити стан речей в усіх сферах у країні. Проте така позиція 

є заздалегідь хибною: економічне зростання не може само по собі сприяти 

виникненню середнього класу або ж стабілізації соціально-економічного 

становища в країні [2, с. 407]. 

Формування середнього класу розглядається як стабілізуючий 

компонент в результаті функціонування економіки і трансформаційних 
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процесів, які відбуваються в регіоні. Нерівність у регіональному розрізі 

становить перешкоду на шляху людського розвитку й потребує подолання. 

Тенденції і проблеми регіонального розвитку України, пов’язані зі 

становленням ринкової економіки, демократії і державності, обумовлюють 

необхідність регіональної диференціації державної політики і політики 

регіонального спрямування. Тобто потрібно враховувати доходи населення 

країни, а також ряд взаємопов’язаних чинників, які впливають на процеси 

нерівності загалом та показники бідності зокрема. Отже, соціально-

економічний розвиток регіонів тісно пов’язаний із вирішенням економічних 

проблем та застосуванням внутрішніх джерел економічного зростання, які 

мають спиратися на оптимізацію економік регіонів та підвищення майнового 

стану жителів, подолання просторових нерівностей. 

Вивчення основ середнього класу та запровадження на державному та 

регіональному рівнях політики, спрямованої на його становлення, потребує 

відповідного наукового забезпечення щодо врахування місцевих 

особливостей та передумов низького рівня життя населення в регіонах 

різного таксономічного рівня. У межах регіону різного рівня, особливо 

обласного, просторова структура соціально-економічної нерівності 

відображається через проблематику бідності населення та, відповідно, 

неможливість розвитку для середнього класу.  

Варто зазначити, що основи для формування середнього класу 

закладаються при розробці програм на державному та регіональному рівнях, 

що здійснюються державою в особі уповноважених на це органів в плані 

створення сприятливих умов для розвитку середнього класу в регіоні. 

Переважна більшість учених дотримується позиції, що стабілізація 

українського суспільства можлива лише з виникненням, інституціалізацією 

та повноцінним функціонуванням у соціальному просторі середнього класу. 

Організаційними цілями, які має на меті управління на місцях, що повинно 

враховувати механізми та напрями формування місцевого самоврядування з 

позиції результативності та територіальної організації влади. Це 
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обґрунтовано,  створенням повноцінного середовища для громадян в межах 

територіальних одиниць, надання високоякісних та публічних послуг, які 

повинні бути доступними, а також розвитку механізмів прямої демократії, 

захисту прав людини та інтересів громадян у всіх сферах економічного та 

політичного життя, узгодження інтересів держави на цій території, пошуку 

балансу інтересів територіальних громад та центрального уряду. Враховуючи 

думку науковців, можна сказати, що середній клас є досить складною 

категорією, що потребує злагоджених дій та уваги з боку суспільства й 

держави. Середній клас є результатом зусиль держави, тому позитивні 

тенденції у соціальній стратифікації суспільства, пов’язані з його зростанням, 

вважають достовірним індикатором ефективності реформування 

національної економіки.  

Таким чином, для формування середнього класу на рівні регіону мають 

бути розроблені норми, які направлені на реформування місцевого 

самоврядування, та науково-практичні рекомендації щодо визначення основ 

та завдань для реалізації дій з формування середнього класу в межах 

території нашої країни з метою досягнення найбільш значущих результатів 

управління територіальною одиницею. 

Враховуючи наукові трактування та аналіз статистичних даних, 

доцільно виділити такі особливості регіональної політики в питанні основ 

для формування середнього класу: розробити певну модель умов, направлену 

на демократизацію організації в суспільстві та передачу управлінських 

функцій на місця; на розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади місцевого значення щодо 

забезпечення суспільних благ населення в межах територіальної одиниці. 

Запропонований підхід буде сприяти розвитку регіональної політики в 

питанні соціально-економічного розвитку території як основи для 

формування середнього класу. Отже, за допомогою обґрунтованих дій, 

спрямованих на поступовий процес удосконалення регіональної політики, 

можливо досягти значного ефекту в процесі врахування всіх соціально-
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економічних особливостей території загалом та демографічного складника 

зокрема. 

Доцільно наголосити, що регіональна політика в кожному регіоні має 

забезпечувати розвиток та формування необхідних соціально-економічних 

умов, які б давали змогу успішно функціонувати господарським об’єктам, 

розвиватися ринковим відносинам [144, с. 117]. Таким чином, для 

продуктивної регіональної політики повинна бути розроблена довгострокова 

стратегія, яка включала би регіональні програми соціально-економічного 

розвитку окремих територіальних одиниць, що матимуть повний спектр дій 

для виконання таких найбільш важливих завдань на конкретній території, як 

подолання бідності та створення потужних умов для розвитку середнього 

класу не тільки в містах, а й у сільських місцевостях. 

Таким чином, ефективна державна політика, спрямована на досягнення 

високого життєвого рівня населення, може бути реалізована при врахуванні 

комплексу чинників соціально-економічного характеру із застосуванням 

максимально репрезентативної системи показників оцінки продуктивності 

зайнятості та рівня життя населення, а також показників урбанізованості 

території [24, с. 112–113]. Завдяки продуктивній політиці, спрямованій на 

створення бази для розвитку середнього класу, можливо буде зменшити 

розрив між багатими та бідними в межах території та надати стимул для 

розбудови елементів інфраструктури та економіки на цій території, виходячи 

з основ для формування середнього класу.  

Основним завданням середнього класу є забезпечення економічної, 

соціальної і політичної стабільності в країні. Саме тому формування 

середнього класу в суспільстві можна розглядати як вагомий показник 

ефективності державної соціально-економічної політики, який вказує на 

загальну результативність проведених реформ [1, с. 353].  

Слід наголосити, що правове регулювання середнього класу потребує 

науково обґрунтованого вдосконалення, що має привести до створення 

цілісної системи правових норм, які б належним чином забезпечували 
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формування середнього класу та збільшення ролі його представників на 

теренах нашої країни. 

Державна політика зі зменшення рівня безробіття передбачає 

взаємодію одразу між декількома інституціями – державою, роботодавцем та 

найманим працівником. На сьогодні заходи щодо протидії безробіттю, аби 

мати очевидний для всіх ефект, мають діяти одночасно в декількох сферах. У 

цьому контексті наявна регіональна політика потрібна передусім для того, 

аби інтегрувати зусилля всіх державних органів та інститутів на рівні 

конкретної території, громади. 

У силу поєднання низки економічних, політичних, соціальних і 

культурних чинників подальше формування середнього класу в країні і 

збільшення його чисельності має вирішальне значення для зміни нинішньої 

парадигми розвитку країни та виведення її на шлях тривалого та стійкого 

економічного зростання [136, с. 93]. Саме регіональна політика має розкрити 

повною мірою закладений у кожну територію економічний потенціал, 

вирішити питання зростання регіональної економіки. Шляхом запровадження 

нового підходу до розподілу повноважень між органами державної влади 

наразі можна досягти високої автономії та продуктивної роботи органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів на місцях. Взаємодію державної, 

регіональної та місцевої влади при формуванні та впровадженні стратегії 

розвитку середнього класу представлено на рис. 3.2. 

Загалом щодо стратегії формування середнього класу в Україні слід 

зазначити таке. Безумовно, для успішного досягнення очевидних і 

очікуваних цілей державної політики в цьому напрямі необхідні розробка й 

затвердження єдиної державної стратегії сприяння розвитку середнього класу 

в Україні. У такій стратегії навіть за умови децентралізації основна 

відповідальність лежить саме на центральній владі. 
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Рис. 3.2. Взаємодія державної, регіональної та місцевої влади при 

формуванні та впровадженні стратегії розвитку середнього класу 

Джерело: розроблено автором. 

 

З іншого боку, надмірна концентрація зусиль саме на центральному 

рівні неодмінно призведе не стільки до збільшення чисельності середнього 

класу, скільки до зростання майнової нерівності в суспільстві, особливо на 

регіональному рівні. Усі результати економічного зростання в такому 

випадку будуть концентруватися в столиці та у великих містах. 
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Тобто сприяння збільшенню чисельності середнього класу має 

поєднувати зусилля центральних органів влади, розробку стратегій на рівні 

регіонів (обласною владою) чи спільних стратегій для макрорайонів, а також 

план дій місцевого самоврядування (рис. 3.3). 

Власне стратегія сприяння формуванню середнього класу на 

регіональному рівні мусить містити найбільш розгалужений інструментарій. 

Попри те, що в основі збільшення чисельності середнього класу лежить 

зростання економіки країни загалом, необхідно розробити та впровадити 

механізм розподілу результатів такого зростання, перш за все на рівні 

окремого регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Розробка та впровадження стратегії розвитку середнього класу  

Джерело: складено автором. 

 

Середній клас в Україні матиме найбільш сильний та позитивний вплив 

на економічну ситуацію в тому випадку, коли буде достатня чисельність 

представників цього класу в усіх регіонах країни. Стратегія мусить містити 

такі складники (таблиця 3.1) 
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Місцевий рівень впровадження стратегії розвитку середнього класу 

на рівні регіону 
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Таблиця 3.1 

Складники стратегії формування середнього класу  

 
Елементи стратегії Зміст елементів стратегії 

Стратегічна мета Формування чисельного середнього класу в регіоні, який би 

об’єднував більшість населення та був рівномірно 

представлений по всій його території 

Задачі стратегії 1) створення сприятливих умов у регіоні для економічного 

зростання; 2) створення передумов для формування 

середнього класу; 3) розробка і впровадження механізму 

перерозподілу прибутків на користь середнього класу 

Пріоритетні напрями 1) запобігання соціально-економічній нерівності;                              

2) стимулювання малого та середнього підприємництва;                      

3) легалізація «сірого» сектору економіки;  

4) запобігання виникненню депресивних територій 

Заходи в рамках реалізації 

стратегії 

1) розробка та імплементація планів щодо формування 

середнього класу місцевими громадами; 2) поліпшення 

нормативно-правової бази для інтенсифікації процесів 

формування середнього класу 

Сторони, залучені до 

розробки та імплементації 

стратегії 

1) представницька регіональна влада; 2) виконавча 

регіональна влада; 3) місцева спільнота; 4) активісти 

громадянського суспільства 

Джерело: складено автором. 

 

Імплементація стратегії формування середнього класу на рівні регіону 

має відбуватися шляхом розробки програми дій на період дії стратегії кожної 

з залучених до цього сторін. Повноцінна її реалізація передбачає також 

широке інформування представників громадськості регіону про етапи 

підготовки цієї стратегії, затвердження та введення в дію програмних 

документів, які мають супроводжувати впровадження положень стратегії у 

життя.  

Процес реалізації стратегії розвитку середнього класу на рівні регіону 

передбачає розробку системи моніторингу ситуації в регіоні, а також 

формування спеціального механізму його систематичного проведення 

(рис. 3.4). Такий механізм має передбачати поєднання інформаційних потоків 
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на всіх рівнях влади, їхній аналіз та внесення відповідних корегувань у саму 

стратегію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Система моніторингу результатів реалізації стратегії розвитку 

середнього класу в регіоні 

Джерело: складено автором. 

 

Потрібно враховувати, що соціально-економічні процеси в регіоні 

впливають на все суспільство, а не тільки на обмежене коло осіб, які не 

мають змоги матеріально задовольнити свої потреби, і тому на державному 

рівні мають розроблятись результативні програми для зменшення впливу 

соціально-економічної нерівності населення в межах територіальних 
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одиниць. Усе це обумовлює актуальність дослідження цього питання, а 

також формування системи ефективних дій на рівні держави та регіону для 

мінімізації соціально-економічної нерівності. Середній клас є результатом 

зусиль держави, тому позитивні тенденції у соціальній стратифікації 

суспільства, повʼязані з його зростанням, вважають достовірним індикатором 

ефективності реформування національної економіки. 

Суспільно-географічний вимір проблеми полягає у тому, що середній 

клас – це не лише рівень, але й спосіб життя. Велике значення має наявність 

у регіонах країни відповідної інфраструктури, яка б дала можливість 

представникам середнього класу реалізувати свій соціальний статус. 

Погіршення ж макроекономічної та демографічної ситуації неминуче 

спричинить деградацію інфраструктури в регіонах: транспортної, виробничої 

і соціальної. При цьому звужуватиметься можливість «переходу» в середній 

клас інших верств населення і побудови ними типового для представників 

середнього класу способу життя. 

 

3.2. Суспільно-географічний механізм реалізації стратегії 

формування середнього класу в Столичному макрорайоні України 

 

Процеси соціально-економічного характеру, що мають вплив на рівні 

регіону, є важливими при формуванні середнього класу. Питання 

збалансування рівнів соціально-економічного розвитку регіонів вирішуються 

в основному за допомогою міжбюджетних відносин на шкоду іншим 

регуляторам впливу на динаміку соціально-економічного розвитку регіонів 

[76, с. 113]. Аналіз виникнення просторової асиметрії розвитку регіонів 

обумовлений проблематикою реалізації регіональної політики та соціально-

економічних перетворень у країні, недосконалістю функціонування 

загальнонаціонального ринку, розвитком регіональних криз на тлі 

виокремлення депресивних територій і зон, охоплених конфліктами, а також 
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процесами руйнування традиційних зв’язків в економіці, державі та 

суспільстві [200, с. 39]. Тривалий та сталий процес зростання регіональних 

економік може розпочатися лише за ряду умов, однією з яких є досягнення 

врівноваженості соціальної структури. Через це важливим є пошук нових 

механізмів регіональної політики, а також подолання найбільш помітних 

відмінностей у соціально-економічному розвитку регіонів [149, с. 37]. 

Соціально-економічні диспропорції в розвитку територій мають бути 

зменшені завдяки впровадженню ефективної регіональної політики, що 

спрямована на зростання рівня добробуту, якості життя населення, 

координації цілей державної стратегії з цілями соціально-економічного 

розвитку країни. 

Подальший розвиток та формування середнього класу в Столичному 

макрорайоні має відображатися у внесенні відповідних змін до нормативних 

документів, які мають реалізуватись на рівні регіону та країни загалом. Варто 

зазначити, що основи для формування середнього класу закладаються у 

процесі розробки програм на державному та регіональному рівнях, які 

здійснює держава в особі уповноважених на це органів щодо створення 

сприятливих умов для середнього класу в регіоні.  

Основні дії з формування середнього класу на рівні держави та регіону 

наведено на рис. 3.5. Формування середнього класу розглядається як 

стабілізуючий компонент у результаті функціонування економіки і 

трансформаційних процесів, які відбуваються в регіоні.  
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Рис. 3.5. Механізм формування середнього класу на рівні держави та регіону 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Тобто державна стратегія щодо формування середнього класу має 

враховувати територіальні рівні. Як показала практика, у разі, якщо державна 

політика з формування середнього класу передбачає лише дії 

макроекономічного характеру, то відбувається концентрація його 

представників у столиці та найбільших містах. При розробці механізму 

розвитку середнього класу в регіоні можливі декілька варіантів. У такому 

випадку доцільно застосувати спеціально розроблену модель (рис. 3.6). 
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стратегії на рівні регіону 

НА РІВНІ ДЕРЖАВИ 
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Рис. 3.6. Модель вибору пріоритетних напрямів стратегії становлення 

середнього класу 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, проведений аналіз дозволив представити дії щодо 

формування середнього класу на рівні держави та регіону із врахуванням 

сучасних умов розвитку країни. Зменшення різниці в соціально-

економічному розвитку регіонів має відбуватися в декількох напрямах. 

Основними з них є: 

1) продовження ринкових реформ в економіці країни та впровадження 

сучасних підходів до господарювання, відновлення виробничого потенціалу 

на новій технологічній базі; 
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2) стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності на місцевому та 

регіональному рівнях, підвищення конкурентоспроможності країни та 

ефективності її економіки загалом; 

3) стимулювання нових форм транскордонного співробітництва, 

сприяння нарощуванню науково-технічного потенціалу та зростанню 

конкурентоспроможності регіону, а також активізація підприємницької 

діяльності; 

4) удосконалення законодавчо-нормативної бази регіонального 

розвитку. 

Для формування середнього класу на рівні регіону мають бути 

розроблені норми, направлені на реформування місцевого самоврядування, 

та науково-практичні рекомендації щодо визначення основ та завдань 

формування середнього класу в межах території нашої країни для досягнення 

найбільш значущих результатів управління територіальною одиницею (рис. 

3.7). 

До цього часу в Україні вже було прийнято низку документів, 

спрямованих на сприяння формування середнього класу в країні. Розуміння 

важливості існування такого соціального прошарку існує і на побутовому 

рівні, і на рівні наукових дискусій, і у сфері державного управління. Власне, 

у тому, що наявність середнього класу позитивно впливає на економічний 

розвиток, досягнуто консенсус і у світовій науковій спільноті [84, с. 38]. 

Наявність середнього класу має сприяти таким процесам в економіці та 

в суспільстві загалом: 

1) переважання в суспільних поглядах активної позиції та постійне 

намагання власноруч забезпечити власний добробут та добробут своєї 

родини, подбати про своє майбутнє, зробити заощадження; 

2) наявність у суспільстві власних джерел інвестування, а також 

інвестиційна активність у самому суспільстві, тобто коли велика кількість 

пересічних громадян виступають інвесторами; 
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3) наявність у національній економіці великого платоспроможного 

попиту, і, відповідно, існування в країні об’ємного, структурованого 

внутрішнього ринку, який спроможний задовольнити потреби національного 

виробника; 

4) сильні інституції демократичного управління, зокрема підзвітність 

владних структур, обізнаність громадян у своїх правах та високий рівень 

суспільної свідомості, здатність суспільства до самоорганізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Механізм удосконалення нормативно-правового забезпечення 

стратегії розвитку середнього класу в регіоні 

Джерело: складено автором. 

 

Більш того, ігнорування проблематики становлення середнього класу 

та зростання його чисельності матиме прямі довгострокові наслідки для всієї 

держави. До таких наслідків належать: 

1) надмірна концентрація влади у вузького кола людей, які 

використовують її для подальшого особистого збагачення, а також розподіл 

результатів економічного зростання з-поміж невеликої частки населення, що 
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також робить малоефективним збільшення ВВП як таке і лише сприяє 

подальшому збільшенню нерівності; 

2) безкарність та безконтрольність владних структур, зростання рівня 

корупції в суспільстві та на державній службі, «олігархізація» економіки. 

Виникнення соціальної поляризації, яка спричинює нерівномірне 

представництво у владних структурах різних суспільних верств і задоволення 

інтересів не всього суспільства, а лише тих фінансових та політичних 

угруповань, які мають представництво у владі; 

3) зростання корумпованості органів центральної влади й керівних 

органів місцевого самоврядування. Суть цього явища в тому, що 

представники середнього класу не вимагають корупційних дій від 

можновладців для власної вигоди: середній клас існує без допомоги держави; 

4) зростання кількості людей, які перебуватимуть за межею бідності. 

Традиційно в економічно розвинених країнах до середнього класу 

відносять такі професійні групи: вчителі, лікарі, працівники науки, культури, 

мистецтва тощо. Водночас в українському суспільстві ця категорія не володіє 

відповідними матеріальними і грошовими ресурсами, що у свою чергу не дає 

можливості бути економічно незалежними, мобільними, активними 

ініціаторами нових ідей і, відповідно, занижує їхню соціальну самооцінку. У 

таких умовах необхідне негайне реформування систем оплати праці в країні, 

їх адаптація до соціальної ринкової економіки, сучасних тенденцій розвитку 

ринку робочої сили, соціодемографічних процесів, структури галузевої 

зайнятості. 

Макроекономічними механізмами, які допоможуть реалізації державної 

політики щодо сприяння розвитку середнього класу, визначено такі дії, 

підходи та важелі впливу: 

1) скорочення диференціації доходів найзаможнішої та найбіднішої 

часток населення шляхом впровадження прогресивної шкали оподаткування 

нерухомості, товарів розкоші, диференціації податку на додану вартість; 
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2) використання вартісної величини мінімального споживчого бюджету 

(МСБ) як основи для розрахунку мінімальної заробітної плати, який 

забезпечує нормальне відтворення робочої сили й формування середнього 

класу (інтелігенції) у суспільстві загалом і окремих регіонах зокрема. МСБ 

розраховувався в Україні з 1991 року, але з 1994 року з прийняттям 

відповідної Постанови Кабінету Міністрів України його рівень не 

визначається у зв’язку з економічною кризою в країні. Він дозволяє зберегти 

та відтворювати не лише фізіологічні, а й якісні характеристики трудового 

потенціалу. Тому, на нашу думку, його доцільно використовувати як основу 

для визначення соціальних нормативів у країні; 

3) формування конкурентного середовища між роботодавцями та 

трудовим потенціалом, організація конкурсів і атестації персоналу; 

4) посилення захисту прав працівників шляхом розвитку системи 

договірних відносин у сфері оплати праці (генеральна, галузева, регіональна, 

колективна угоди та індивідуальний трудовий контракт); 

5) оптимізація міжгалузевої, міжпрофесійної, міжкваліфікаційної та 

міжпосадової диференціації оплати праці. 

При тому, що формально державна стратегія з формування середнього 

класу в Україні відповідає загальносвітовим тенденціям, вона відверто 

ігнорує потребу регулювання питання на регіональному (або ж 

територіальному) рівні. Цей недолік може призвести до ряду небажаних 

результатів. Основним з них є ризик формування територій (передусім 

периферійних) зі значно меншою часткою в населенні середнього класу, ніж 

у середньому по країні. 

Тобто такі території навіть у межах України будуть виступати 

«донорами» для більш успішних регіонів. Представники середнього класу 

(передусім підприємці та висококваліфіковані працівники), працюючи в 

таких регіонах або ж маючи в них бізнес, будуть надавати перевагу як 

основному місцю проживання більш розвиненим територіям. Ситуація, яка 
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простежується зараз (концентрація представників середнього класу у Києві 

та обласних центрах), у майбутньому лише посилюватиметься. 

Територіальний рівень реалізації державної політики щодо середнього 

класу важливий тому, що в разі ігнорування територіального складника при 

формальному збільшенні чисельності середнього класу буде збільшуватись 

його концентрація лише в найбільших містах. При цьому його кількість в 

інших регіонах може навіть зменшуватись. 

На основі даних, отриманих у ході дослідження за допомогою форсайт-

методології, представимо можливі напрями подальшого формування і 

становлення середнього класу в Столичному макрорайоні. 

Найбільш суттєвим є те, що при застосуванні форсайту відбувається 

поєднання типових методів прогнозування явищ за допомогою статистики та 

поглядів експертів на перспективи розвитку тих чи інших процесів. Таким 

чином, вдається вирішити одразу декілька найбільш принципових проблем 

прогнозування. По-перше, не всі досліджувані явища відображаються у 

статистичній звітності. Тобто, як і в ситуації з середнім класом, неможливо 

просто звернутися до офіційних зведень та застосувати класичний 

статистичний апарат. По-друге, велика кількість процесів залежить від 

багатьох чинників, тому часто неможливо достеменно спрогнозувати 

подальший розвиток таких процесів. По-третє, велика кількість дій щодо 

прогнозування передбачає вирішення комплексних завдань, а відтак існує 

потреба в поєднанні результатів прогнозування за допомогою статистичних 

методів та експертного підходу.  

Прогнозування подальшого формування і становлення середнього 

класу за допомогою методу форсайту доцільно розбити на такі блоки: 

спрогнозувати розвиток ситуації на короткостроковий період (до 2025 р.) та 

довгостроковий (на період 2025 – 2050 рр.). До того ж, доцільно виділити три 

різні точки зору на подальше становлення середнього класу: бачення 

розвитку середнього класу з позицій економіки, демографічний вимір 
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проблеми, а також суспільно-географічний підхід до розуміння перспектив 

середнього класу в Україні (таблиця 3.2.). 

Таблиця 3.2 

Прогнозування формування середнього класу в Україні методом форсайту 

Підхід до 

прогнозування 

Короткострокова перспектива (до 

2025 р.) 

Довгострокова перспектива 

(2025 – 2050 рр.) 

Демографічне 

прогнозування 

На цей період не очікується суттєвих 

змін у демографічній ситуації. 

Матиме місце продовження 

тенденцій, які намітилися в 

попередні періоди 

Очікується суттєве скорочення 

населення країни та його 

поступове старіння. Це є 

об’єктивним процесом та 

найбільшим викликом. 

Протидіяти цій тенденції немає 

можливості 

Економічне 

прогнозування 

На період до 2025 р. очікується 

повільне економічне і промислове 

зростання в межах 2,0 – 2,5% на рік. 

Тобто не можна говорити про 

стрімке відновлення показників 

чисельності середнього класу в 

Україні 

Довгострокові перспективи 

розвитку економіки країни 

наразі відсутні. Більше 

доводиться говорити про наявні 

ризики її розвитку та загрози 

Суспільно-

географічне 

прогнозування 

Наразі можна стверджувати, що 

тенденції, які намітилися протягом 

останніх років, матимуть 

продовження. Тобто мова йде про те, 

що стан представників середнього 

класу в Україні не зміниться 

Довгострокові перспективи 

формування середнього класу в 

Україні залишаються 

невизначеними передусім через 

те, що невизначеними є самі 

перспективи економічного 

розвитку в Україні 

Джерело: складено автором. 

 

Відповідно до технології форсайту на основі зібраної інформації можна 

застосувати процедуру скенування – побудови можливих варіантів 

подальшого розвитку процесів формування середнього класу в Столичному 

макрорайоні (табл. 3.3). Відтак, якщо говорити про найближчу перспективу, 

то позитивний сценарій розвитку для середнього класу має такий зміст. За 

умови, якщо прогноз розвитку макроекономічної ситуації в країні 

справдиться та буде мати місце незначне економічне зростання, то можна 
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очікувати подальше збільшення чисельності середнього класу. Втім, 

говорити про стрімке збільшення не доводиться. 

Таблиця 3.3 

Сценування формування середнього класу в Столичному макрорайоні за 

результатами прогнозування методом форсайту 

Підхід до 

прогнозування 

Короткострокова 

перспектива (до 2025 р.) 

Довгострокова перспектива 

(2025 – 2050 рр.) 

Позитивний сценарій Поступове збільшення 

чисельності середнього класу 

в Україні 

Подолання наслідків економічної 

та демографічної криз та 

поступове збільшення частки 

середнього класу на 0,5 – 1,0% 

щорічно 

Негативний сценарій Частка середнього класу 

залишиться на сучасному 

рівні й не зазнає суттєвої 

зміни 

Подальша економічна деградація 

соціальної сфери та 

інфраструктури в країні та 

скорочення частки середнього 

класу 

Найбільш очікуваний Полягає в тому, що поточна 

ситуація матиме продовження 

і основні сучасні параметри 

середнього класу залишаться 

незмінними 

Наразі вдається більш реальним 

негативний сценарій: його 

уникнення вимагає подолання 

низки принципових проблем 

Джерело: складено автором. 

 

Стримуючими чинниками виступають такі обставини. Найбільш 

ймовірний шлях збільшення чисельності середнього класу – це зростання 

доходів одразу в декількох соціальних групах. Специфіка підприємницької 

сфери в Україні така, що в ній самій зараз спостерігається скорочення 

чисельності сфер для праці та точок, які потребують докладання зусиль. 

Поширення цифрових технологій, яке співіснувало з явищем рецесії, 

спровокувало скорочення робочих місць та кількості підприємців. Тобто не 

доводиться очікувати, що з’явиться велика кількість нових підприємців, 

котрі поповнять ряди середнього класу. Масове збільшення оплати праці 

можливе, але ризик інфляції ставить під сумнів те, наскільки таке зростання 
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буде ефективним та наскільки воно вплине на чисельність середнього класу в 

країні. 

Із суспільно-географічних позицій також не можна говорити про 

передумови стрімкого збільшення чисельності середнього класу. Специфіка 

регіонального розвитку вказує на те, що економічна, соціальна та політична 

активність у країні невпинно переміщуються до найбільших міст. Тобто 

навіть за умови економічного зростання не можна бути впевненим у тому, що 

ці результати сприятимуть збільшенню регіонального ВВП. Основні грошові 

потоки концентруватимуться саме в найбільших містах, передусім у столиці. 

Можливо, за 2 – 3 роки ми спостерігатимемо дві зворотні тенденції: 

збільшення частки середнього класу в Києві, у найбільших містах країни та її 

стрімке скорочення в інших регіонах. 

Негативний сценарій подальшого розвитку ситуації з середнім класом 

відбудеться за умови, якщо реалізується один з двох найбільш серйозних 

викликів. Перший з них полягає у тому, що деструктивні процеси в економіці 

країни матимуть місце й надалі. У такому випадку за малих темпів 

економічного зростання та збільшення доходів населення буде відсутня база 

для збільшення частки середнього класу. 

Суть такого стану речей у тому, що подальше збільшення чисельності 

середнього класу може відбуватися лише декількома шляхами: або ж за 

рахунок того, що все більша частка людей буде задіяна у підприємницькій 

діяльності, або ж завдяки збільшенню доходів працівників. Перша обставина 

прямо залежить від макроекономічної кон’юнктури та стану дерегуляції 

економіки. Наразі за цими напрямами маємо найбільш високі ризики. Щодо 

збільшення фонду оплати праці найманих працівників також можна 

констатувати невизначену ситуацію. 

Найбільш очікуваний сценарій формування середнього класу на 

короткострокову перспективу передбачає збереження тих самих тенденцій та 

пропорцій, які ми маємо на сьогодні. Тобто, очевидно, найближчі п’ять років 

ми спостерігатимемо повільне економічне зростання як результат 
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покращення світової кон’юнктури. Втім, результати такого зростання 

нівелюватимуться високими темпами інфляції. 

Чисельність середнього класу при цьому залишатиметься фактично 

незмінною. Як показало дослідження, чисельність середнього класу в країні 

відображає передусім специфіку організації підприємницької сфери, а також 

перерозподіл національного багатства (через податкову систему, фонд 

оплати праці). Відтак, стрімке збільшення чисельності середнього класу 

можливе за умови докорінної зміни економічної політики та структури 

економіки в країні взагалі (чого наразі на передбачається). 

Щодо реалізації довгострокового прогнозування формування 

середнього класу в країні, то можна сказати таке.  

Позитивний сценарій становлення і формування середнього класу, на 

жаль, малоймовірний, оскільки він вимагає реалізації двох найбільш 

проблемних завдань: подолання наслідків демографічної кризи в країні та 

розвитку її економіки пришвидшеними темпами. Подолання наслідків 

стрімкого й суттєвого скорочення населення може виявлятися у 

реформуванні системи пенсійного забезпечення та перебудові відносин на 

ринку праці. У разі, якщо вказані проблеми вдасться подолати, саме середній 

клас зможе стати соціальною та економічною базою для держави. Якщо зараз 

чисельність середнього класу в країні ніхто з дослідників не оцінює вище ніж 

10% від загальної чисельності населення, то у разі реалізації позитивного 

сценарію можна очікувати поступового збільшення його чисельності на 0,5 – 

1,0% щорічно. 

Слід констатувати, що зараз більш реалістичним бачиться негативний 

сценарій розвитку ситуації з середнім класом. Він є наслідком того, що 

поточна економічна ситуація в країні, а також стан речей в інших сферах не 

демонструють тенденції до покращення. Якщо казати про довгострокову 

перспективу, то слід відзначити декілька найбільш принципових ризиків. 

Основний з них полягає в тому, що в разі повільного зростання 

національної економіки територія країни втратила свою привабливість для 
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проживання передусім для представників середнього класу. Технологічні 

зміни, які відбулися протягом останніх десяти років, докорінно змінили 

уявлення про характер організації роботи, підприємницької діяльності. Тобто 

людині зі статком, яка має комерційні інтереси в Україні, не потрібно жити 

тут весь час. Можливості дистанційної організації роботи, контролю, 

спілкування, проведення транзакцій дозволяють віддалено управляти 

бізнесом. Сусідство України з ЄС (тобто з країнами, які вже зараз мають 

набагато більш сприятливі умови для життя та ведення підприємницької 

діяльності) у такій ситуації може мати дуже тяжкі наслідки. Україна може 

втратити найбільш ініціативне і працездатне населення й перетворитися 

лише на територію, де представники середнього класу будуть проводити 

лише частину свого робочого та особистого часу. Мати ж основне житло, 

отримувати медичні та освітні послуги вони зможуть і в інших, сусідніх з 

Україною, країнах. 

Найбільш очікуваний сценарій подальшого розвитку ситуації зі 

становищем середнього класу можна охарактеризувати як «невизначеність», 

яка тяжіє до негативного сценарію. Оскільки, з одного боку, розв’язання всіх 

принципових питань структурного реформування української економіки 

навряд чи вдасться здійснити в найближчій перспективі, вони й надалі 

залишатимуться стримувальними чинниками на шляху формування 

середнього класу в країні. З іншого боку, оскільки до цього моменту 

показники частки середнього класу були мінімальними, навряд чи вони 

будуть скорочуватись: фактична чисельність представників середнього класу 

в країні тотожна чисельності домогосподарств із рівнем доходів, який 

дозволяє вести такий спосіб життя, який можна ідентифікувати саме з 

середнім класом. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. В Україні найбільш актуальним чинником регіонального розвитку є 

впровадження адміністративно-територіальної реформи, яка передбачає 

перерозподіл ресурсів, важелів управління та сфери відповідальності від 

центральних органів влади до місцевих. Основним важелем державної 

політики в питанні розвитку середнього класу є створення механізму 

перерозподілу доходів між різними групами населення. Громада, у якій 

більшість населення – представники середнього класу, здатна перебрати на 

себе частину функцій держави, а також самостійно створити передумови для 

економічного зростання. Каналами такого впливу є: ринок нерухомості, 

ділова активність, висока соціальна та міграційна активність населення. У 

суспільно-географічному вимірі така активність (висока частка 

представників середнього класу) виявляється у високому рівні мобільності 

населення, появі специфічних районів забудови, населених представниками 

середнього класу. 

2. Суть проблеми формування стратегії розвитку середнього класу на 

рівні регіону має декілька аспектів. Перший аспект полягає у тому, що 

розподіл доходів між соціальними групами головним чином залежить від 

макроекономічної ситуації в державі, і частка середнього класу приблизно 

однакова у всій країні. Другий аспект формування стратегії – це механізм 

економічного зростання, особливо на регіональному рівні. Цілком очевидно, 

що збільшення частки середнього класу не може відбуватися за рахунок 

адміністративного регулювання вже наявних доходів. Більш раціональний 

шлях – перерозподіл доходів від економічного зростання в майбутньому. 

Третій аспект – необхідність формування стратегії для кожного регіону 

окремо. 

Практичні аспекти реалізації стратегії формування середнього класу в 

регіоні полягають у необхідності розробки дієвого механізму 

перенаправлення наявних доходів (приватних підприємств, домогосподарств, 
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місцевих бюджетів) таким чином, щоб вони сприяли формуванню середнього 

класу, а відтак, і більш дієвій моделі регіонального розвитку. Однією зі 

сторін сучасного зростання української економіки є нерівномірний розподіл 

його результатів. Те саме можна сказати і про регіональний розвиток. Окрім 

добре відомих його аспектів (наприклад, забезпечення сталого розвитку або 

комплексного розвитку всіх складників місцевого суспільно-географічного 

комплексу), осторонь залишається проблема необхідності зростання 

чисельності середнього класу. На сьогодні можна спостерігати процес 

стрімкого скорочення середнього класу, головним чином через падіння рівня 

добробуту та переходу домогосподарств з категорії таких, які належать до 

середнього класу, до тих, котрі вважаються малозабезпеченими. Причиною 

такого процесу, безумовно, є системна державна економічна криза.  

3. Стратегія формування середнього класу в регіоні має спиратися на 

низку принципів. Головними з них є: урахування особливостей кожного 

регіону і його потенціалу; залучення до процесу розробки та реалізації 

стратегії суб’єктів, які в майбутньому стануть основними дотримувачами 

позитивного ефекту від покращення стану економіки; дотримання загальних 

суспільно-географічних принципів розробки стратегії (її часових рамок, 

визначення суб’єктів і об’єктів її реалізації). Середній клас необхідно 

розглядати саме в контексті регіонального розвитку. Щодо практичних 

аспектів формування і реалізації стратегії формування середнього класу, то 

на прикладі України та її регіонів добре видно, наскільки вагомими є 

деструктивні процеси, які розпочинаються в регіоні через відсутність у 

структурі суспільства такого соціального прошарку, як середній клас. При 

його незначній чисельності відбувається низка вкрай негативних процесів 

суто економічного й соціального характеру. До перших слід віднести 

сповільнення економічного розвитку регіону, деградацію інфраструктури, 

зниження підприємницької діяльності. Другу групу складають маргіналізація 

територіальної громади, збільшення рівня злочинності, збільшення темпів 

міграції. В Україні мають місце всі згадані процеси. 
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4. Наявність середнього класу має сприяти таким процесам в економіці 

та в суспільстві загалом: 

1) переважання в суспільних поглядах активної позиції та постійне 

намагання власноруч забезпечити власний добробут та добробут своєї 

родини, подбати про своє майбутнє, зробити заощадження; 

2) наявність у суспільстві власних джерел інвестування, а також 

інвестиційної активності в самому суспільстві, тобто коли велика кількість 

пересічних громадян стають інвесторами; 

3) наявність у національній економіці великого платоспроможного 

попиту, і, відповідно, існування в країні об’ємного, структурованого 

внутрішнього ринку, який спроможний задовольнити потреби національного 

виробника; 

4) сильні інституції демократичного управління, зокрема підзвітність 

владних структур, обізнаність громадян у своїх правах та високий рівень 

суспільної свідомості, здатність суспільства до самоорганізації. 

Макроекономічними механізмами, за допомогою яких має 

реалізовуватися державна політика щодо сприяння розвитку середнього 

класу, визначено такі дії, підходи та важелі впливу: 

1) скорочення диференціації доходів найзаможнішої та найбіднішої 

часток населення шляхом впровадження прогресивної шкали оподаткування 

нерухомості, товарів розкоші, диференціації податку на додану вартість; 

2) використання вартісної величини мінімального споживчого бюджету 

(МСБ) як основи для розрахунку мінімальної заробітної плати, який 

забезпечує нормальне відтворення робочої сили й формування середнього 

класу (інтелігенції) у суспільстві загалом і окремих регіонах зокрема. МСБ 

доцільно використовувати як основу для визначення соціальних нормативів у 

країні; 

3) формування конкурентного середовища між роботодавцями та 

трудовим потенціалом, організації конкурсів і атестації персоналу; 
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4) посилення захисту прав працівників шляхом розвитку системи 

договірних відносин у сфері оплати праці (генеральна, галузева, регіональна, 

колективна угоди та індивідуальний трудовий контракт); 

5) оптимізація міжгалузевої, міжпрофесійної, міжкваліфікаційної та 

міжпосадової диференціації оплати праці. 

5. На основі даних, отриманих у ході дослідження за допомогою 

форсайт-методології, нами визначено можливі напрямки подальшого 

формування і становлення середнього класу в Столичному макрорайоні. 

Найбільш суттєвим є те, що при застосуванні форсайту відбувається 

поєднання типових методів прогнозування явищ за допомогою статистики та 

поглядів експертів на перспективи розвитку тих чи інших процесів. Таким 

чином, вдається вирішити одразу декілька найбільш принципових проблем 

прогнозування. По-перше, не всі досліджувані явища відображаються у 

статистичній звітності. Тобто, як і в ситуації з середнім класом, неможливо 

просто звернутися до офіційних зведень та застосувати класичний 

статистичний апарат. По-друге, велика кількість процесів залежить від 

численних чинників, тому часто неможливо достеменно спрогнозувати 

подальший розвиток таких процесів. По-третє, велика кількість дій щодо 

прогнозування передбачає вирішення комплексних завдань, а відтак існує 

потреба в поєднанні результатів прогнозування за допомогою статистичних 

методів та експертного підходу.  

Прогнозування подальшого формування і становлення середнього 

класу за допомогою методу форсайту доцільно розбити на такі блоки: 

спрогнозувати розвиток ситуації на короткостроковий період (до 2025 р.) та 

довгостроковий (на період 2025 – 2050 рр.). До того ж, варто виділити три 

різні точки зору на подальше становлення середнього класу: бачення 

розвитку середнього класу з позицій економіки, демографічний вимір 

проблеми, а також власне суспільно-географічний підхід до розуміння 

перспектив середнього класу в Україні.  
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6. Із суспільно-географічних позицій також не можна говорити про 

передумови стрімкого збільшення чисельності середнього класу. Специфіка 

регіонального розвитку вказує на те, що економічна, соціальна та політична 

активність у країні невпинно переміщуються до найбільших міст. Тобто 

навіть економічне зростання не дає впевненості в тому, що його результати 

виявляться у збільшенні регіонального ВВП. Основні грошові потоки 

концентруватимуться саме в найбільших містах, передусім у столиці. 

Можливо, за 2 – 3 роки ми спостерігатимемо дві зворотні тенденції: 

збільшення частки середнього класу в Києві та її стрімке скорочення в інших 

регіонах. 

Позитивний сценарій становлення і формування середнього класу 

малоймовірний, оскільки він вимагає реалізації двох найбільш проблемних 

завдань: подолання наслідків демографічної кризи в країні та розвитку її 

економіки пришвидшеними темпами. Подолання наслідків стрімкого й 

суттєвого скорочення населення може виявлятися у реформуванні системи 

пенсійного забезпечення та перебудові відносин на ринку праці. У разі, якщо 

вказані проблеми вдасться подолати, саме середній клас зможе стати 

соціальною та економічною базою для держави. Якщо зараз чисельність 

середнього класу в країні ніхто з дослідників не оцінює вище ніж 10% від 

загальної чисельності населення, то в разі реалізації позитивного сценарію 

можна очікувати поступового збільшення його чисельності на 0,5 – 1,0% 

щорічно. 

Слід констатувати, що зараз більш реалістичним вдається негативний 

сценарій розвитку ситуації з середнім класом. Він зумовлений тим, що 

поточна економічна ситуація в країні, а також стан речей в інших сферах не 

демонструють тенденції до покращення. Щодо довгострокової перспективи, 

то слід відзначити декілька найбільш принципових ризиків. 

Основний з них полягає в тому, що в разі повільного зростання 

національної економіки територія країни втратить свою привабливість для 

проживання передусім для представників середнього класу. Найбільш 
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очікуваний сценарій подальшого розвитку ситуації зі становищем середнього 

класу можна охарактеризувати як «невизначеність», яка ближче до 

негативного сценарію, оскільки, з одного боку, розв’язання всіх принципових 

питань структурного реформування української економіки навряд чи 

вдасться здійснити в найближчій перспективі, вони й надалі залишатимуться 

стримувальними чинниками на шляху формування середнього класу в країні. 

З іншого боку, оскільки до цього моменту показники частки середнього 

класу були мінімальними, навряд чи вони будуть скорочуватись: фактична 

чисельність представників середнього класу в країні тотожна чисельності 

домогосподарств із рівнем доходів, який дозволяє вести такий спосіб життя, 

який властивий середньому класу. 
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ВИСНОВКИ 

 

1.Середній клас – це складна соціальна група в суспільстві, яка здатна 

підтримувати такий рівень життя, за якого вона може задовольняти свої 

фізичні та духовні потреби й потреби  своїх утриманців, забезпечити собі 

прийняті в суспільстві, членом якого вона є, усталені стандарти й норми 

життя, матеріальний стан, рівень добробуту в конкретний соціально-

економічний період розвитку суспільства. Середній клас як соціальна група 

наділений здатністю до самоідентифікації, а також прагненням до соціальної 

та політично активної позиції. Структуру середнього класу доцільно 

розділити на формальну й неформальну. У першому випадку до неї слід 

віднести представників середнього класу відповідно до офіційного доходу. У 

другому випадку – за майновою ознакою, але з урахуванням нелегальних 

статків. 

2.У формуванні ефективної стратегії подолання бідності та середнього 

класу виділяються окремі історичні періоди: 1) I період: стародавні часи – 

середина ХVІІ ст. – зародження та поширення нерівності; 2) II період: кінець 

XVIII ст. – перша половина XX ст., під час якого було висунуто пояснення 

соціально-економічного підґрунтя бідності та можливостей її скорочення; 

3) III період включає часовий проміжок ХХ ст. і пов’язаний з державним 

управлінням, підвищенням продуктивності праці, інноваційними процесами 

у сфері нерівності та становленні середнього класу; 4) IV період – сучасний, 

у якому законодавчі ініціативи спрямовані на регіональний розвиток та 

зменшення соціально-економічної нерівності в суспільстві в межах країни.  

Методичні основи суспільно-географічних досліджень формування 

середнього класу повинні включати три основних напрями: 1) пізнання 

сутності формування середнього класу саме як суспільно-географічного 

процесу; 2) виявлення специфічних територіальних форм його 

самоорганізації; 3) аналіз виявлення регіональних особливостей середнього 

класу як частини суспільства та частини кожної територіальної громади. 
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3.Ідентифікацію представників середнього класу можна здійснювати за 

такими критеріями, об’єднаними в групи: 1) економічні: розмір доходів, 

наявність власності, рівень матеріального добробуту (наявність побутової 

техніки, житла, автомобіля тощо), розмір витрат; 2) соціальні: професійний 

статус, освітній рівень; 3) психологічні: самоідентифікація, соціально-

економічне самопочуття, громадянська позиція. На основі кореляційного 

аналізу 7 найважливіших детермінант (чисельність суб’єктів ЄДРПОУ; 

чисельність штатних співробітників; загальна тривалість безробіття; 

чисельність безробітних; кількість наявних робочих місць; навантаження на 

робочі місця; заробітна плата штатного працівника) в усіх адміністративних 

районах областей встановлено: а) показник заробітної плати має найбільш 

тісний зв’язок з чисельністю суб’єктів ЄДРПОУ, чисельністю штатних 

працівників та чисельністю безробітних; б) показник заробітної плати має 

найменш тісний зв’язок з середньою тривалістю безробіття та кількістю 

наявних робочих місць, оскільки вони не мають прямого впливу на 

нарахування заробітної плати; в) показник заробітної плати має слабкий 

обернений зв’язок з навантаженням на одне робоче місце, тому що за умови 

зростання показника навантаженості буде зменшуватись сукупний дохід 

кожного з працівників. 

 Досліджено регіональні відмінності за показниками безробіття, які 

засвідчують найвищий рівень безробіття в Ніжинському та Прилуцькому 

районах Чернігівської області, а також у Білоцерківському, Броварському й 

Володарському районах Київської області. Найнижчий рівень безробіття 

характерний здебільшого для районів, що тяжіють до столиці: Кагарлицький, 

Обухівський, Макарівський, і ця ситуація є наслідком соціально-

економічного розвитку цих районів. 

Одним із важливих показників, що найбільше відображає нерівність 

між бідними та багатими верствами населення, є індекс Джині, який свідчить 

про суттєву диференціацію грошових доходів населення, відхилення 

фактичних отримуваних доходів від рівномірного розподілу, а це у свою 
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чергу означає, що між бідними та багатими верствами населення існує 

суттєвий розрив, який «не заповнено» середнім класом. У 2016 році розподіл 

районів (міст) областей Столичного макрорайону зумовлювався сукупними 

доходами в таких значеннях: з 91 району лише 5 характеризувались 

сукупними доходами населення в межах від 5 млн. грн. до 13 млн. грн., тоді 

як 54,9% районів Столичного макрорайону мали доходи населення в межах 1 

– 2 млн. грн., 16,5% – доходи в межах від 501 тис. до 1 млн. грн., 18,7% – від 

2 до 5 млн. грн. 49 районів належали до категорії, що одночасно має низький 

рівень доходів та обсяг ВВП. Таким чином, збільшення ВВП буде означати 

зростання доходів населення, а відповідно гарантуватиме збільшення частки 

середнього класу в Україні.  

В ідентифікації середнього класу також важливий соціально-

психологічний чинник. Частка домогосподарств, які за оцінкою 

матеріального добробуту відносять себе до представників середнього класу, є 

найбільш значною в місті Києві, Київській та Житомирській областях. Понад 

половина домогосподарств макрорайону відзначають, що їхній матеріальний 

стан у 2016 р. погіршився, найвищий показник – у Київській області (58,7%), 

залишився без змін високий показник у Житомирській області (50,4%), а 

респонденти Чернігівської області відзначили, що їхній матеріальний стан 

покращився на 9,0%. Основна риса полягає в тому, що в межах самого 

макрорайону середній клас як суспільно-економічне явище має значні 

відмінності в особливостях прояву. Вони спостерігаються і в зіставленні 

окремих частин самого макрорайону (його центру та периферійних 

територій), і сільської місцевості та зони міської забудови. Сама наявність 

великого прошарку середнього класу стала вагомим чинником соціально-

економічного розвитку Столичного макрорайону. Найбільше це виявляєтеся 

в Києві та прилеглих до нього районах. Чисельні представники середнього 

класу є причиною наявності найбільш ємного в країні споживчого ринку. 

Зокрема, вони створюють попит на житлову нерухомість і в столиці, і в 

сусідніх населених пунктах.  
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4.Дослідження основних критеріїв та показників оцінки середнього 

класу на прикладі Столичного макрорайону дало змогу виявити ключові 

тенденції, які характеризують відсутність суттєвих позитивних 

трансформацій у розвитку середнього класу: 

 зростання доходів населення та оплати праці найманих 

працівників не забезпечує покращення рівня якості життя та купівельної 

спроможності, а отже, свідчить про високу частку бідного населення, яке 

здійснює витрати в основному на продукти харчування та певні послуги; 

 зростання доходів населення пов’язано з економічним 

зростанням: при рості ВВП збільшуються доходи населення й частка 

населення середнього класу; 

 позитивні тенденції у розвитку малого підприємництва, 

безперечно, можуть стати чинником формування середнього класу в Україні 

у довгостроковій перспективі, проте на сьогодні питома вага прибутку 

підприємств у структурі доходів залишається незмінною протягом 2010 – 

2016 рр., незважаючи на його зростання.  

Проведене анкетування на основі розробленого питальника 286 

респондентів, що працюють у різних галузях економіки в розрізі областей 

Столичного макрорайону та м. Києва. 45,3% ідентифікують себе з небідними, 

але не можуть сказати, що належать до середнього класу. Незважаючи на те, 

що більшість респондентів схиляється до думки, що в Україні середній клас 

становить близько 1%, 37,0% опитуваних відносять себе до представників 

середнього класу, 9,3% о – до бідних, 6,5% не можуть визначитись, 1,9% – до 

заможних. 93,5% опитуваних вважають, що дохід середнього класу в Україні 

повинен становити від 10000 грн. до 20000 грн. або більше. Респонденти 

вважають, що відповідальність за їхній добробут мають нести вони самі 

(32,4%), держава та особистість – 62,0%, держава – 2,8%. На основі аналізу 

критеріїв побудовано перцепційний портрет представника середнього класу в 

розрізі областей Столичного макрорайону України.  
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5.Стратегія формування середнього класу в регіоні має спиратися на 

низку принципів. Головними з них є: урахування особливостей кожного 

регіону і його потенціалу; залучення до процесу розробки та реалізації 

стратегії суб’єктів, які в майбутньому стануть основними дотримувачами 

зиску; дотримання загальних суспільно-географічних принципів розробки 

стратегії (її часових рамок, визначення суб’єктів і об’єктів її реалізації). 

Середній клас необхідно розглядати саме в контексті регіонального розвитку. 

Якщо ж казати про практичні аспекти формування і реалізації стратегії 

формування середнього класу, то приклад України та її регіонів показав, 

наскільки суттєвими є деструктивні процеси, які розпочинаються в регіоні 

через відсутність у структурі суспільства такого соціального прошарку, як 

середній клас. За його незначної чисельності відбувається низка вкрай 

негативних процесів суто економічного й соціального характеру. До перших 

слід віднести сповільнення економічного розвитку регіону, деградацію 

інфраструктури, зниження підприємницької діяльності. Другу групу 

складають маргіналізація територіальної громади, збільшення рівня 

злочинності, збільшення темпів міграції. В Україні можна спостерігати всі 

згадані процеси. 

6. На основі даних, отриманих у ході дослідження за допомогою 

форсайт-методології, було визначено можливі напрями подальшого 

формування і становлення середнього класу в Столичному макрорайоні. 

Найбільш суттєвим є те, що при застосуванні форсайту відбувається 

поєднання типових методів прогнозування явищ за допомогою статистики та 

поглядів експертів на перспективи розвитку тих чи інших процесів. По-

перше, не всі досліджувані явища відображаються у статистичній звітності. 

Тобто, як і в ситуації з середнім класом, неможливо просто звернутися до 

офіційних зведень та застосувати класичний статистичний апарат. По-друге, 

велика кількість процесів залежить від численних факторів, тому часто 

неможливо достеменно спрогнозувати подальший розвиток таких процесів. 

По-третє, велика кількість дій з прогнозування передбачає вирішення 
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комплексних завдань, а відтак існує потреба в поєднанні результатів 

прогнозування за допомогою статистичних методів та експертного підходу. 

Прогнозування подальшого формування і становлення середнього класу за 

допомогою методу форсайту доцільно розбити на такі блоки: спрогнозувати 

розвиток ситуації на короткостроковий період (до 2025 р.) та довгостроковий 

(на період 2025 – 2050 рр.). До того ж, доцільно виділити три різні точки зору 

на подальше становлення середнього класу: бачення розвитку середнього 

класу з позицій економіки, демографічний вимір проблеми, а також власне 

суспільно-географічний підхід до розуміння перспектив середнього класу в 

Україні.  

З суспільно-географічних позицій також не можна говорити про 

передумови стрімкого збільшення чисельності середнього класу. Специфіка 

регіонального розвитку вказує на те, що економічна, соціальна та політична 

активність у країні невпинно переміщуються до найбільших міст. Навіть за 

умови економічного зростання не можна бути впевненим у тому, що ці 

результати сприятимуть збільшенню регіонального ВВП. Основні грошові 

потоки концентруватимуться саме в найбільших містах, передусім у столиці. 

Можливо, за 2 – 3 роки ми спостерігатимемо дві зворотні тенденції: 

збільшення частки середнього класу в Києві та її стрімке скорочення в інших 

регіонах. 

Позитивний сценарій становлення і формування середнього класу 

малоймовірний, оскільки він вимагає реалізації двох найбільш проблемних 

завдань: подолання наслідків демографічної кризи в країні та розвиток її 

економіки пришвидшеними темпами. Подолання наслідків стрімкого й 

суттєвого скорочення населення може виявлятися у реформуванні системи 

пенсійного забезпечення та перебудові відносин на ринку праці. У разі, якщо 

вказані проблеми вдасться подолати, саме середній клас зможе стати 

соціальною та економічною базою для держави. Якщо зараз чисельність 

середнього класу в країні ніхто з дослідників не оцінює вище ніж 10% від 

загальної чисельності населення, то в разі реалізації позитивного сценарію 
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можна очікувати поступового збільшення його чисельності на 0,5 – 1,0% 

щорічно. 

Слід констатувати, що зараз більш реалістичним бачиться негативний 

сценарій розвитку ситуації з середнім класом. Це зумовлено тим, що поточна 

економічна ситуація в країні, а також стан речей в інших сферах не 

демонструють тенденції до покращення. У разі повільного зростання 

національної економіки територія країни втратить свою привабливість для 

проживання передусім для представників середнього класу. Найбільш 

очікуваний сценарій подальшого розвитку ситуації зі становищем середнього 

класу можна охарактеризувати як «невизначеність», яка все-таки ближче до 

негативного сценарію. Оскільки, з одного боку, розв’язання всіх 

принципових питань структурного реформування української економіки 

навряд чи вдасться здійснити в найближчій перспективі, вони й надалі 

залишатимуться стримувальними чинниками на шляху формування 

середнього класу в країні. З іншого боку, оскільки до цього моменту 

показники частки середнього класу були мінімальними, навряд чи вони 

будуть скорочуватись: фактична чисельність представників середнього класу 

в країні тотожна чисельності домогосподарств із рівнем доходів, який 

дозволяє вести такий спосіб життя, який властивий середньому класу. 
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Додаток Б 

Акти впровадження 
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Додаток В 

 

АНКЕТА 

Шановний респонденте! Просимо Вас взяти участь у проведенні 

експертного опитування щодо питання формування середнього класу 

Столичного макрорайону України. 

Анкета є анонімною. Результати будуть використані лише в 

узагальненому вигляді для наукового дослідження. Від повноти Ваших 

відповідей залежатиме обґрунтованість наших рекомендацій щодо механізму 

формування середнього класу в суспільстві. 

Просимо відповісти на кожне питання. 

Заздалегідь дякуємо за Вашу допомогу. 

 

1. Ваш вік: 

18 – 25 років; 

26 – 30 років; 

31 – 40 років; 

41 – 55 років; 

56 – 60 років; 

61 – 70 років; 

Понад 71 рік 

 

2. Ваша стать:  

1) чоловіча;                        2) жіноча. 

 

3. У якій місцевості Ви зараз проживаєте? 

1) місто;  

2) село;  

3) селище міського типу. 

 

4. У якій із областей Столичного макрорайону Ви проживаєте? 

1) Київська область; 

2) Житомирська область; 

3) Чернігівська область; 

4) м. Київ. 

 

5. Яка у Вас освіта? 

1) неповна середня;  

2) базова середня; 

3) повна середня; 

4) базова вища; 

5) професійно-технічна; 

6) повна вища; 
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7) дві вищі освіти в різних галузях знань. 

 

6. Який науковий ступінь Ви маєте? 

1) кандидат наук; 

2) доктор наук. 

 

7. Чи обов’язкова для Вас вища освіта і її отримання? 

1) так, це дуже важливо та обов’язково; 

2) це основа успіху в майбутньому; 

3) це не дуже обов’язково; 

4) зараз можна обійтися і без вищої освіти; 

5) Ваш варіант 

відповіді_______________________________________ 

 

8. Укажіть галузь чи науковий напрям, за яким Ви працюєте 

____________________________________________________ 

 

1) будівництво; 

2) банківські послуги; 

3) бюджетні установи та організації; 

4) видавництво; 

5) виробництво (не сільськогосподарське); 

6) готелі /готельна справа; 

7) громадське харчування; 

8) промисловість; 

9) транспорт /логістика; 

10) зовнішньоекономічна діяльність; 

11) кредитні спілки та фінансові послуги; 

12) побутові послуги; 

13) операції з нерухомим майном; 

14) послуги зв’язку; 

15) страхування; 

16) торгівля; 

17) інше. 

 

9. До якої категорії працівників за видами економічної діяльності 

Ви належите? 

Види економічної діяльності відповідь 

Державне управління  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування  
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Професійна, наукова та технічна діяльність  

Освіта  

Промисловість  

Будівництво  

Інформація та телекомунікації  

Банківська, фінансова та страхова діяльність  

Охорона здоров’я   

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  

Інші види економічної діяльності  

 

10. Зайнятість за місцем роботи: 

1) власний бізнес; 

2) за наймом; 

3) самостійно зайнятий працівник / фрилансер; 

4) державний службовець; 

5) наукова діяльність; 

6) безробітний; 

7) важко відповісти. 

 

11. Чи задоволені Ви розміром доходу, який отримуєте на 

підприємстві, установі, на державній службі, чи доходу від власної 

підприємницької діяльності? 

1) дуже задоволений; 

2) скоріше, задоволений, ніж незадоволений; 

3) очікую на збільшення оплати праці / розміру доходу; 

4) зовсім не задоволений. 

 

12. Чи є у Вас земельна ділянка? 

1) так; 

2) так, є декілька; 

3) ні.  

 

13. Ви проживаєте в будинку чи в квартирі? 

1) у будинку; 

2) у квартирі. 

 

14. Чи можете Ви робити заощадження щомісяця? 

1) так; 
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2) ні. 

 

15. Яку суму грошових коштів у гривнях щомісячно Ви можете 

заощадити? 

 

____________________________________________________________ 

16. Чи можете Ви собі дозволити відпустку за кордоном для всієї 

родини? 

а) так * які країни ? 

б) ні.* чи подорожуєте Україною? 

 

17. Чи маєте Ви автомобіль і чи можете дозволити собі утримання 

автомобіля? 

1) так, маю автомобіль і кошти на його утримання; 

2) маю автомобіль, але користуюсь ним нечасто; 

3) маю автомобіль, але утримання обходиться досить дорого; 

4) маємо декілька автомобілів у сім’ї; 

5) не маю автомобіля; 

6) планую купити протягом року. 

 

18. Опишіть матеріальне становище Вашої сімʼї: 

1. Вистачає грошей на їжу, але купити одяг для нас проблема. 

2. Вистачає на їжу, одяг і дрібну побутову техніку, але купити 

холодильник або пральну машину буде складно. 

3. Ми можемо купити основну побутову техніку, але на автомобіль 

на не вистачає. 

4. Наших коштів вистачить на все, крім придбання квартири або 

заміського будинку. 

5. У нас немає фінансових труднощів. За необхідності можемо 

купити будинок або квартиру. 

 

19. Що з названого є в Вашій родині або у Вас особисто (зазначте не 

більше 4)? 

1) автомобіль (кількість ____); 

2) компʼютер (кількість ____); 

3) будинок / квартира; 

4) друга квартира в місті або заміський будинок; 

5) спортивний тренажер; 

6) посудомийна машина; 

7) добровільна страховка; 

8) інше _______. 
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20. Як Ви проводите своє дозвілля? 

1) ходжу в кіно; 

2) ходжу в театр, балет, в оперу; 

3) відвідую музеї та виставки; 

4) займаюсь спортом у тренажерному залі; 

5) ходжу до ресторану / кафе; 

6) читаю або слухаю музику; 

7) відпочиваю на природі; 

8) інше _________. 

 

21. До яких верств населення Ви себе можете себе віднести? 

1) до заможних; 

2) до представників середнього класу; 

3) до небідних, але ще не до представників середнього класу; 

4) до бідних; 

5) важко визначити. 

 

22. Які критерії, на Ваш погляд, дають підстави віднести людину до 

середнього класу? 

1) рівень доходів; 

2) матеріально-майновий стан; 

3) співвідношення доходів із професійно-освітнім рівнем; 

4) наявність бізнесу (малого чи середнього); 

5) самоідентифікація; 

6) усі критерії важливі.  

 

 

23. Оцініть важливість критеріїв, за якими можна визначити 

належність людини до середнього класу (з проставлянням шкали 

оцінювання критерію за важливістю, де 0 – неважливий, 5 – дуже важливий) 

Критерій Оцінювання показника від 0 

до 5 

Обсяг доходу домогосподарства  

Наявність житла (будинок /квартира)  

Наявність автомобіля  

Ресурси для заощадження (депозити в банках, 

наявність цінних паперів, валюта) 

 

Можливість відпочинку за кордоном   
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Професійний статус  

Рівень освіти   

Спосіб життя  

Характер професійної діяльності   

Самоідентифікація  

Самооцінка рівня матеріального добробуту  

Громадянська позиція  

 

24. У яких межах має бути щомісячний середній дохід у 

представників середнього класу (у грн.)? 

1) від 5000 до 6000 грн.; 

2) від 6000 до 8000 грн.; 

3) від 8000 до 10 000 грн.; 

4) 10000 – 15 000 грн.; 

5) 15 000 – 20 000 грн.;  

6) 20 000 грн. і більше; 

7) Ваш варіант______________________. 

 

25. Яка частка людей у Вашому місті (або регіоні) належить до 

середнього класу, на Ваш погляд? 

___________________________________________________________ 

 

26. На Вашу думку, кого з названих представників можна віднести 

до середнього класу на сучасному етапі розвитку суспільства? 

 

№ 

з/п 

Фахівці Так Ні 

1. Представники державної та регіональної влади   

2. Банкіри, фінансисти, аудитори   

3. Менеджери середньої ланки   

4. Власники малого та середнього бізнесу   

5. Адвокати, нотаріуси, юристи   

6. Фахівці, професіонали з вищою освітою   

7. Лікарі /вчителі   

8. Викладачі ЗВО /науковці   

9. Фермери /власники присадибних ділянок   

10. Держслужбовці   

11. Кваліфіковані працівники у сфері сільського   
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господарства  

12. Ваші варіанти    

 

27. На Вашу думку, середній клас повинен бути основою та 

економічною опорою в суспільстві? 

а) так;  

б) ні. 

 

28. Чи виражаєте Ви активно свою громадянську позицію? 

1) так; 

2) більше так, ніж ні; 

3) швидше, ні; 

4) ні. 

 

29. Чи цікавитеся Ви політичним життям в Україні, діяльністю 

політичних партій або органу управління на місцях? 

1) цікавлюся постійно; 

2) час від часу; 

3) зовсім не цікавлюся, мені це не цікаво. 

 

30. Хто має нести відповідальність за добробут Вашої родини та 

Ваш власний добробут? 

1) держава; 

2) частково держава; 

3) цілком держава; 

4) і держава, і я сам(а);  

5) покладаюся лише на себе. 

 

31. Які заходи має вживати держава для покращення 

матеріального становища населення та стійкого зростання доходів? 

Ваша відповідь 

_________ 

 

32. Які перешкоди заважають формуванню середнього класу 

України (та в межах області зокрема)? 

Ваша відповідь_______________________________ 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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Додаток Г 

Адміністративні райони на основі кластерного аналізу 

Область Групи за 

подібністю 

(кількість) 

 

За подібністю адміністративних районів було виділено 

 

Київська  7 а) Баришівський, Кагарлицький, Сквирський, 

Рокитнянський, Бородянський, Поліський; 

б) Богуславський, Фастівський, Тетіївський, Таращанський, 

Згурівський, Миронівський, Яготинський, Переяслав-

Хмельницький, Ставищенський; 

в) Білоцерківський; 

г) Васильківський, Володарський; 

д) Бориспільський, Броварський; 

е) Вишгородський, Іванківський, Макарівський, 

Обухівський; 

ж) Києво-Святошинський 

Житомирська 6 а) Андрушівський, Новоград-Волинський, Овруцький; 

б) Бердичівський, Коростенський, Хорошівський; 

в) Житомирський; 

г) Баранівський, Ружинський, Ємільчинський, 

Черняхівський, Чуднівський, Коростишівський, 

Любарський, Олевський, Романівський; 

д) Брусилівський, Лугинський, Пулинський, Народицький; 

е) Малинський, Попільнянський, Радомишльський 

Чернігівська 6 а) Бахмацький, Чернігівський, Городнянський, Менський; 

б) Бобровицький, Ічнянський, Корюківський; 

в) Носівський, Талалаївський, Варвинський; 

г) Борзнянський, Козелецький, Ріпкинський, Семенівський, 

Сновський; 

д) Коропський, Куликівський, Сосницький, Срібнянський, 

Новгород-Сіверський; 

е) Ніжинський, Прилуцький 
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Додаток Д 

Дендрограми Столичного макрорайону України 
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Додаток Д (продовження) 
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Додаток Е 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2016 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi* cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0 0,000 0,075 0,118 0,000 

3 1200 0,002 0,002 0,108 0,183 0,000 

4 1560 0,024 0,026 0,140 0,247 0,006 

5 1920 0,154 0,180 0,172 0,312 0,048 

6 2280 0,233 0,413 0,204 0,376 0,088 

7 2640 0,154 0,567 0,237 0,441 0,068 

8 3000 0,126 0,693 0,269 0,505 0,064 

9 3360 0,076 0,769 0,301 0,570 0,043 

10 3720 0,048 0,817 0,333 0,634 0,030 

11 11160 0,183 1,000 1,000 1,333 0,244 

 Усього  - -  -  -  -  0,591 

Індекс Джині 0,409 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2015 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,001 0,001 0,075 0,118 0,000 

3 1200 0,008 0,009 0,108 0,183 0,001 

4 1560 0,079 0,088 0,140 0,247 0,020 

5 1920 0,168 0,256 0,172 0,312 0,052 

6 2280 0,136 0,392 0,204 0,376 0,051 

7 2640 0,237 0,629 0,237 0,441 0,104 

8 3000 0,148 0,777 0,269 0,505 0,075 
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9 3360 0,077 0,854 0,301 0,570 0,044 

10 3720 0,057 0,911 0,333 0,634 0,036 

11 11160 0,089 1,000 1,000 1,333 0,119 

Усього -  -  -  -  -  0,503 

Індекс Джині 0,497 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2014 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0 

1 480 0 0 0,043 0,043 0 

2 840 0,003 0,003 0,075 0,118 0,000355 

3 1200 0,067 0,07 0,108 0,183 0,012247 

4 1560 0,222 0,292 0,140 0,247 0,054903 

5 1920 0,213 0,505 0,172 0,312 0,066419 

6 2280 0,157 0,662 0,204 0,376 0,059086 

7 2640 0,134 0,796 0,237 0,441 0,059075 

8 3000 0,078 0,874 0,269 0,505 0,039419 

9 3360 0,049 0,923 0,301 0,570 0,027925 

10 3720 0,039 0,962 0,333 0,634 0,024742 

11 11160 0,038 1 1,000 1,333 0,050667 

Усього -  - -  -  -  0,394839 

Індекс Джині 0,60516 
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Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2013 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,017 0,017 0,075 0,118 0,002 

3 1200 0,069 0,086 0,108 0,183 0,013 

4 1560 0,237 0,323 0,140 0,247 0,059 

5 1920 0,255 0,578 0,172 0,312 0,080 

6 2280 0,153 0,731 0,204 0,376 0,058 

7 2640 0,088 0,819 0,237 0,441 0,039 

8 3000 0,05 0,869 0,269 0,505 0,025 

9 3360 0,056 0,925 0,301 0,570 0,032 

10 3720 0,02 0,945 0,333 0,634 0,013 

11 11160 0,055 1,000 1,000 1,333 0,073 

Усього -  -  -  -  -  0,392 

Індекс Джині  0,608 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2012 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,008 0,008 0,075 0,118 0,001 

3 1200 0,112 0,120 0,108 0,183 0,020 

4 1560 0,231 0,351 0,140 0,247 0,057 

5 1920 0,245 0,596 0,172 0,312 0,076 

6 2280 0,163 0,759 0,204 0,376 0,061 

7 2640 0,119 0,878 0,237 0,441 0,052 

8 3000 0,03 0,908 0,269 0,505 0,015 

9 3360 0,026 0,934 0,301 0,570 0,015 

10 3720 0,025 0,959 0,333 0,634 0,016 
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11 11160 0,041 1,000 1,000 1,333 0,055 

Усього - -  -  -  -  0,369 

Індекс Джині  0,631 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2011 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0,003 0,003 0,043 0,043 0,000 

1 840 0,023 0,026 0,075 0,118 0,003 

2 1200 0,185 0,211 0,108 0,183 0,034 

3 1560 0,257 0,468 0,140 0,247 0,064 

4 1920 0,216 0,684 0,172 0,312 0,067 

5 2280 0,316 1,000 0,204 0,376 0,119 

 Усього -  -  -  -  -  0,287 

Індекс Джині  0,713 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Київської області у 2010 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0,004 0,004 0,043 0,043 0,000 

1 840 0,05 0,054 0,075 0,118 0,006 

2 1200 0,173 0,227 0,108 0,183 0,032 

3 1560 0,35 0,577 0,140 0,247 0,087 

4 1920 0,205 0,782 0,172 0,312 0,064 

5 2280 0,218 1,000 0,204 0,376 0,082 

 Усього -   -  -  -  -  0,270 

Індекс Джині 0,730 
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Додаток Е 1 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2016 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0 0,000 0,075 0,118 0,000 

3 1200 0,018 0,018 0,108 0,183 0,003 

4 1560 0,044 0,062 0,140 0,247 0,011 

5 1920 0,102 0,164 0,172 0,312 0,032 

6 2280 0,159 0,323 0,204 0,376 0,060 

7 2640 0,145 0,468 0,237 0,441 0,064 

8 3000 0,146 0,614 0,269 0,505 0,074 

9 3360 0,11 0,724 0,301 0,570 0,063 

10 3720 0,107 0,831 0,333 0,634 0,068 

11 11160 0,169 1,000 1,000 1,333 0,225 

 Усього -  -  -  -  -  0,599 

Індекс Джині 0,401 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2015 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,001 0,001 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,003 0,004 0,075 0,118 0,000 

3 1200 0,015 0,019 0,108 0,183 0,003 

4 1560 0,089 0,108 0,140 0,247 0,022 

5 1920 0,128 0,236 0,172 0,312 0,040 

6 2280 0,168 0,404 0,204 0,376 0,063 

7 2640 0,165 0,569 0,237 0,441 0,073 

8 3000 0,164 0,733 0,269 0,505 0,083 

9 3360 0,108 0,841 0,301 0,570 0,062 
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10 3720 0,073 0,914 0,333 0,634 0,046 

11 11160 0,086 1,000 1,000 1,333 0,115 

Усього -  -  -  -  -  0,506 

Індекс Джині 0,494 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2014 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,000 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,016 0,016 0,075 0,118 0,002 

3 1200 0,058 0,074 0,108 0,183 0,011 

4 1560 0,215 0,289 0,140 0,247 0,053 

5 1920 0,194 0,483 0,172 0,312 0,060 

6 2280 0,199 0,682 0,204 0,376 0,075 

7 2640 0,134 0,816 0,237 0,441 0,059 

8 3000 0,081 0,897 0,269 0,505 0,041 

9 3360 0,044 0,941 0,301 0,570 0,025 

10 3720 0,010 0,951 0,333 0,634 0,006 

11 11160 0,049 1,000 1,000 1,333 0,065 

 Усього -  -  -  -  -  0,398 

Індекс Джині 0,602 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2013 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,005 0,005 0,075 0,118 0,001 

3 1200 0,088 0,093 0,108 0,183 0,016 

4 1560 0,258 0,351 0,140 0,247 0,064 

5 1920 0,235 0,586 0,172 0,312 0,073 
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6 2280 0,13 0,716 0,204 0,376 0,049 

7 2640 0,114 0,830 0,237 0,441 0,050 

8 3000 0,071 0,901 0,269 0,505 0,036 

9 3360 0,025 0,926 0,301 0,570 0,014 

10 3720 0,028 0,954 0,333 0,634 0,018 

11 11160 0,046 1,000 1,000 1,333 0,061 

Усього -  -  -  -  -  0,382 

Індекс Джині 0,618 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2012 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,02 0,020 0,075 0,118 0,002 

3 1200 0,129 0,149 0,108 0,183 0,024 

4 1560 0,257 0,406 0,140 0,247 0,064 

5 1920 0,26 0,666 0,172 0,312 0,081 

6 2280 0,146 0,812 0,204 0,376 0,055 

7 2640 0,066 0,878 0,237 0,441 0,029 

8 3000 0,046 0,924 0,269 0,505 0,023 

9 3360 0,023 0,947 0,301 0,570 0,013 

10 3720 0,021 0,968 0,333 0,634 0,013 

11 11160 0,032 1,000 1,000 1,333 0,043 

Усього -  -  -  -  -  0,347 

Індекс Джині 0,653 
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Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2011 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0 0 0,043 0,043 0,000 

1 840 0,069 0,069 0,075 0,118 0,008 

2 1200 0,247 0,316 0,108 0,183 0,045 

3 1560 0,234 0,550 0,140 0,247 0,058 

4 1920 0,193 0,743 0,172 0,312 0,060 

5 2280 0,257 1,000 0,204 0,376 0,097 

Усього -  -  -  -  -  0,268 

Індекс Джині 0,732 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Чернігівської області у 2010 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0,001 0,001 0,043 0,043 0,000 

1 840 0,047 0,048 0,075 0,118 0,006 

2 1200 0,305 0,353 0,108 0,183 0,056 

3 1560 0,308 0,661 0,140 0,247 0,076 

4 1920 0,173 0,834 0,172 0,312 0,054 

5 2280 0,166 1,000 0,204 0,376 0,062 

Усього -  -  -  -  -  0,254 

Індекс Джині 0,746 
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Додаток Е 2 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2016 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0 0,000 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,004 0,004 0,075 0,118 0,000 

3 1200 0,026 0,030 0,108 0,183 0,005 

4 1560 0,07 0,100 0,140 0,247 0,017 

5 1920 0,15 0,250 0,172 0,312 0,047 

6 2280 0,186 0,436 0,204 0,376 0,070 

7 2640 0,193 0,629 0,237 0,441 0,085 

8 3000 0,135 0,764 0,269 0,505 0,068 

9 3360 0,102 0,866 0,301 0,570 0,058 

10 3720 0,037 0,903 0,333 0,634 0,023 

11 11160 0,097 1,000 1,000 1,333 0,129 

Усього -  -  -  -  -  0,504 

Індекс Джині 0,496 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2015 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,001 0,001 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,017 0,018 0,075 0,118 0,002 

3 1200 0,1 0,118 0,108 0,183 0,018 

4 1560 0,158 0,276 0,140 0,247 0,039 

5 1920 0,167 0,443 0,172 0,312 0,052 

6 2280 0,16 0,603 0,204 0,376 0,060 

7 2640 0,116 0,719 0,237 0,441 0,051 

8 3000 0,156 0,875 0,269 0,505 0,079 

9 3360 0,028 0,903 0,301 0,570 0,016 
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10 3720 0,041 0,944 0,333 0,634 0,026 

11 11160 0,056 1,000 1,000 1,333 0,075 

Усього -  -  -  -  -  0,418 

Індекс Джині 0,582 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2014 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,001 0,001 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,014 0,015 0,075 0,118 0,002 

3 1200 0,102 0,117 0,108 0,183 0,019 

4 1560 0,230 0,347 0,140 0,247 0,057 

5 1920 0,256 0,603 0,172 0,312 0,080 

6 2280 0,134 0,737 0,204 0,376 0,050 

7 2640 0,113 0,850 0,237 0,441 0,050 

8 3000 0,056 0,906 0,269 0,505 0,028 

9 3360 0,021 0,927 0,301 0,570 0,012 

10 3720 0,030 0,957 0,333 0,634 0,019 

11 11160 0,043 1,000 1,000 1,333 0,057 

Усього -  -  -  -  -  0,374 

Індекс Джині 0,626 
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Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2013 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,002 0,002 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,046 0,048 0,075 0,118 0,005 

3 1200 0,119 0,167 0,108 0,183 0,022 

4 1560 0,254 0,421 0,140 0,247 0,063 

5 1920 0,246 0,667 0,172 0,312 0,077 

6 2280 0,168 0,835 0,204 0,376 0,063 

7 2640 0,064 0,899 0,237 0,441 0,028 

8 3000 0,047 0,946 0,269 0,505 0,024 

9 3360 0,019 0,965 0,301 0,570 0,011 

10 3720 0,004 0,969 0,333 0,634 0,003 

11 11160 0,031 1,000 1,000 1,333 0,041 

Усього -  -  -  -  -  0,337 

Індекс Джині 0,663 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2012 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

1 480 0,002 0,002 0,043 0,043 0,000 

2 840 0,083 0,085 0,075 0,118 0,010 

3 1200 0,176 0,261 0,108 0,183 0,032 

4 1560 0,267 0,528 0,140 0,247 0,066 

5 1920 0,196 0,724 0,172 0,312 0,061 

6 2280 0,13 0,854 0,204 0,376 0,049 

7 2640 0,073 0,927 0,237 0,441 0,032 

8 3000 0,02 0,947 0,269 0,505 0,010 

9 3360 0,017 0,964 0,301 0,570 0,010 

10 3720 0,021 0,985 0,333 0,634 0,013 
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11 11160 0,015 1,000 1,000 1,333 0,020 

Усього -  -  -  -  -  0,303 

Індекс Джині 0,697 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2011 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0,018 0,018 0,043 0,043 0,001 

1 840 0,062 0,080 0,075 0,118 0,007 

2 1200 0,254 0,334 0,108 0,183 0,046 

3 1560 0,301 0,635 0,140 0,247 0,074 

4 1920 0,163 0,798 0,172 0,312 0,051 

5 2280 0,202 1,000 0,204 0,376 0,076 

Усього -  -  -  -  -  0,256 

Індекс Джині 0,744 

 

Дані для розрахунку індексу Джині для Житомирської області у 2010 році 

i-та група Pi Yi     = cum Yi               (i=1,…,n) cum    Yi * cum    

0 480 0,007 0,007 0,043 0,043 0,000 

1 840 0,132 0,139 0,075 0,118 0,016 

2 1200 0,315 0,454 0,108 0,183 0,058 

3 1560 0,293 0,747 0,140 0,247 0,072 

4 1920 0,095 0,842 0,172 0,312 0,030 

5 2280 0,158 1,000 0,204 0,376 0,059 

Усього -  -  -  -  -  0,235 

Індекс Джині 0,765 
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Додаток Ж 

Таблиця факторних ваг у межах Столичного макрорайону  

Житомирська область 

Адміністративна одиниця Фактор 1 Фактор 2 

Андрушівський -0,90795 0,418677 

Баранівський -0,99048 0,133587 

Бердичівський -0,78243 0,617063 

Брусилівський -0,98601 -0,138801 

Ємільчинський -0,99854 0,029547 

Житомирський -0,66521 0,724071 

Коростенський -0,87500 0,474937 

Коростишівський -0,99159 0,039343 

Лугинський -0,99471 -0,082291 

Любарський -0,96987 0,209182 

Малинський -0,98933 -0,105670 

Народицький -0,85183 -0,516109 

Нов.-Волинський -0,92197 0,378747 

Овруцький -0,86523 0,487740 

Олевський -0,97289 0,216032 

Попільнянський -0,97105 -0,235679 

Пулинський -0,98890 -0,143964 

Радомишльський -0,96714 -0,253958 

Романівський -0,96624 0,013927 

Ружинський -0,99107 0,127630 

Хорошівський -0,90955 0,411912 

Черняхівський -0,99920 -0,022335 

Чуднівський -0,99830 0,043243 
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Додаток Ж1 

Чернігівська область 

Адміністративна одиниця Фактор 1 Фактор 2 

Бахмацький -0,99555 0,087224 

Бобровицький -0,97689 -0,201005 

Борзнянський -0,99962 -0,025221 

Варвинський -0,94332 -0,307199 

Городнянський -0,97706 0,197706 

Ічнянський -0,99080 -0,132220 

Козелецький -0,99806 -0,044072 

Коропський -0,98587 -0,144115 

Корюківський -0,99327 -0,071597 

Куликівський -0,98983 -0,105851 

Менський -0,97410 0,224189 

Ніжинський -0,84161 0,529992 

Н.-Сіверський -0,98964 0,028923 

Носівський -0,97302 -0,211836 

Прилуцький -0,86403 0,494175 

Ріпкинський -0,98469 -0,152123 

Семенівський -0,98992 -0,108027 

Сновський -0,99375 -0,062291 

Сосницький -0,99307 -0,084498 

Срібнянський -0,94442 -0,294845 

Талалаївський -0,93580 -0,331045 

Чернігівський -0,99496 0,086007 
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Додаток Ж2  

Київська область 

Адміністративна одиниця Фактор 1 Фактор 2 

Баришівський -0,95724 -0,278340 

Білоцерківський -0,65656 0,751557 

Богуславський -0,99803 0,049984 

Бориспільський -0,98195 -0,055133 

Бородянський -0,93852 -0,225573 

Броварський -0,99017 -0,035455 

Васильківський -0,90154 0,324553 

Вишгородський -0,97821 -0,178331 

Володарський -0,67610 0,078127 

Згурівський -0,99692 -0,037370 

Іванківський -0,95295 -0,302752 

Кагарлицький -0,95729 -0,274154 

К.-Святошинський -0,48028 -0,137644 

Макарівський -0,93591 -0,326918 

Миронівський -0,99060 -0,133038 

Обухівський -0,97730 -0,162788 

П.-Хмельницький -0,98992 0,125876 

Поліський -0,85111 -0,515549 

Рокитнянський -0,98265 -0,184460 

Сквирський -0,96909 -0,214838 

Ставищенський -0,98181 -0,174593 

Таращанський -0,98923 0,128250 

Тетіївський -0,96741 0,250616 

Фастівський -0,99273 0,091564 

Яготинський -0,99654 -0,074083 

Київ -0,08024 0,094074 
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Додаток З 

Чисельність населення у відсотках середнього класу в Столичному 

макрорайоні України за 2016 рік  

Назва одиниці Чисельність населення Середній клас (у %) 

Ріпкинський 27500 11,3 

Миронівський 34600 19,7 

Таращанський 28500 16,1 

Богуславський 34800 13,2 

Рокитнянський 27400 18,2 

Бобровицький 10580 15,6 

Ружинський 27200 11,0 

Лугинський 16600 11,4 

Поліський 5800 12,1 

Попільнянський 32000 14,7 

Корюківський 27100 22,1 

Сквирський 37400 16,3 

Тетіївський 32600 16,6 

Бориспільський 53100 18,1 

Брусилівський 15200 11,2 

Носівський 29400 11,6 

Ічнянський 31600 19,0 

Вишгородський 73400 29,0 

Баришівський 36300 15,2 

Згурівський 16900 17,8 

Козелецький 46200 14,3 

Сосницький 18800 14,4 

Менський 36600 12,3 

Борзнянський 31900 13,8 

Куликівський 17100 15,8 

Ємільчинський 33400 13,2 

Романівський 28600 17,1 

Малинський 18900 16,4 

Радомишльський 38100 12,3 

Народицький 9400 12,8 

Хорошівський 35300 18,4 

Пулинський 23000 10,9 

Черняхівський 28800 12,8 

Бородянський 57100 13,3 

Чуднівський 35600 12,6 

Любарський 27100 14,4 

Бердичівський 105800 3,1 

Андрушівський 33800 10,7 

Іванківський 30100 23,9 

Чернігівський 52000 11,7 



274 

 

 

Городнянський 28500 14,0 

Сновський 24000 14,2 

Ніжинський 27700 15,2 

Коропський 23600 12,3 

Бахмацький 45200 15,7 

Талалаївський 13200 16,7 

Срібнянський 11300 18,6 

Прилуцький 35600 23,1 

Варвинський 16300 31,9 

Житомирський 338600 3,3 

Васильківський 57800 18,0 

Білоцерківський 49100 17,1 

Володарський 17500 21,7 

Ставищенський 27400 17,9 

Кагарлицький 33900 15,9 

Обухівський 35800 20,7 

Переяслав-Хмельницький 27800 20,3 

Броварський 68100 20,4 

Макарівський 37300 17,2 

Коростенський 26900 16,4 

Новоград-Волинський 45800 14,0 

Овруцький 56800 14,4 

Олевський 41800 11,0 

Києво-Святошинський 169400 24,1 

Семенівський 18000 15,6 

Новгород-Сіверський 13300 19,7 

Фастівський 30700 9,4 

Коростишівский 40700 11,1 

Яготинський 33100 17,8 

Бердичів 77200 15,9 

Біла Церква 206200 18,4 

Чернігів 294100 25,0 

Прилуки 57100 23,1 

Ніжин 71800 17,4 

Київ 2865200 39,5 

 



275 

 

 

Додаток К 

Чисельність представників середнього класу в Столичному 

макрорайоні з 2011 до 2017 року 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 

Загальні 

доходи 

населення 

(млн. грн.) 1101175 1266753 1457864 1548733 1416768 1733585 2002383 

Чисельність 

населення 

(осіб) 48457102 45962947 45553047 45426249 42929298 42760516 42584542 

Дохід на душу 

населення 

(грн./рік) 22724,74 27560,31 32003,65 34093,35 33002,36 40541,72 47021,36 

Чернігівська область 

Загальні 

доходи 

населення 

(млн. грн.) 23179 26277 29654 30393 31998 37961 43858 

Чисельність 

населення 

(осіб) 1245260 1109747 1077802 10668826 1055673 1044975 1033412 

Дохід на душу 

населення 

(грн./рік) 18613,78 23678,37 27513,4 2848,767 30310,52 36327,18 42439,99 

Частка області 

від 

національного 

показника 0,819098 0,859147 0,859696 0,083558 0,918435 0,896044 0,902568 

Частка 

середнього 

класу 0,114674 0,120281 0,120357 0,011698 0,128581 0,125446 0,12636 

Чисельність 

середнього 

класу 142798,6 133481,1 129721,4 124805 135739,4 131088,2 130581,5 

Житомирська область 

Загальні 

доходи 

населення 

(млн. грн.) 26124 30069 34110 34947 36814 44268 54618 

Чисельність 

населення 

(осіб) 1389466 1285849 1268903 126512 1255966 1247549 1240482 

Дохід на душу 

населення 

(грн./рік) 18801,47 23384,55 26881,49 276234,7 29311,3 35483,98 44029,66 

Частка області 

від 

національного 

показника 0,827357 0,848487 0,839951 8,102303 0,888158 0,875246 0,936376 

Частка 0,11583 0,118788 0,117593 1,134322 0,124342 0,122534 0,131093 
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середнього 

класу 

Чисельність 

середнього 

класу 160941,8 152743,6 149214,2 143505,4 156169,5 152867,7 162618 

Київська область 

Загальні 

доходи 

населення 

(млн. грн.) 42779 52272 59161 62671 68327 80308 94914 

Чисельність 

населення 

(осіб) 1827894 1721764 1722052 1725478 1729234 1732235 1734471 

Дохід на душу 

населення 

(грн./рік) 23403,44 30359,56 34354,94 36320,95 39512,87 46360,92 54722,16 

Частка області 

від 

національного 

показника 1,029866 1,101568 1,073469 1,065338 1,197274 1,143536 1,163772 

Частка 

середнього 

класу 0,144181 0,15422 0,150286 0,149147 0,167618 0,160095 0,162928 

Чисельність 

середнього 

класу 263548 265529,7 258799,8 257350,5 289851,4 277322,2 282594,1 

м. Київ 

Загальні 

доходи 

населення 

(млн. грн.) 143903 164057 194436 218747 240198 285358 338679 

Чисельність 

населення 

(осіб) 2611327 2785131 2845023 2868702 2887974 2906569 2925760 

Дохід на душу 

населення 

(грн./рік) 55107,23 58904,59 68342,51 76252,95 83171,8 98176,92 115757,6 

Частка області 

від 

національного 

показника 2,424988 2,137298 2,135459 2,236593 2,520178 2,421627 2,461809 

Частка 

середнього 

класу 0,339498 0,299222 0,298964 0,313123 0,352825 0,339028 0,344653 

Чисельність 

середнього 

класу 886541,3 833371,7 850560,4 898256,7 1018949 985407,5 1008373 
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Додаток Л 

Результати експертного опитування щодо питання формування середнього 

класу Столичного макрорайону України. 

Таблиця 1 

Розподіл вікових груп респондентів 

 

Розподіл вікових груп  
Питома вага, % 

Кумулятивна 

питома вага, % 

18-25 років 14,8 14,8 

26-30 років 20,4 35,2 

31- 40 років 33,3 68,5 

41-55 років 20,4 88,9 

56-60 років; 6,5 95,4 

61-70 років; 1,9 97,2 

Понад 70 років 2,8 100,0 

Всього 100,0 
 

 

Таблиця 2 

Розподіл відповідей респондентів за місцем проживання 

 Розподіл відповідей респондентів 

за місцем проживання 
Питома вага, % 

Кумулятивна 

питома вага, % 

місто 75,9 75,9 

селище міського типу. 7,4 83,3 

село 16,7 100,0 

Всього 100,0   
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Додаток Л (продовження) 

Таблиця 3 

Розподіл респондентів за належністю їх до категорії працівників за видами 

економічної діяльності 

 Належнісь особи до певної категорії 

працівників за видами економічної 

діяльності 

Питома вага, % 
Кумулятивна 

питома вага, % 

Не має відповіді 5,6 5,6 

Банківська, фінансова та страхова діяльність 3,7 9,3 

Будівництво 6,5 15,7 

Державне управління 9,3 25,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
14,8 39,8 

Інформація та телекомунікації 7,4 47,2 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,8 50,0 

Освіта 31,5 81,5 

Промисловість 4,6 86,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 13,9 100,0 

Всього 100,0   

 

 

 

 

 



279 
 

 

Додаток Л 

Доходи населення Столичного макрорайону України у 2016 році  
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Додаток М 

Валовий регіональний продукт та його показники в межах Столичного макрорайону України у 2016 році   
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Додаток Н 

Частка середнього класу за районами Столичного макрорайону України у 2016 році 
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Додаток О 

Соціально-економічні показники за міськими та районними центрами у 2016 році в Столичному макрорайоні 

України 

Одиниця 

Попит та пропозиція робочої сили 
Чисельність 

населення 
Урбанізаці

я 
Працевлаштування зареєстрованих 

безробітних 

Кількіст

ь 

суб'єктів 

ЄДРПО

У Кількість 

безробітни

х 

Чисельніст

ь населення 
Безробітн

і на 1000 

осіб 

Пропозиці

я 

Навантаженн

я на 1 місце 
Міське 

Сільськ

е 
Безробітні 

Працевлаштован

і 

П/Б, у 

% 
 

Андрушівський 1294 33,8 38 27 48 11,7 22,1 34,6 3087 913 29,6 628 

Баранівський 696 40,5 17 19 37 25,6 14,9 63,2 1954 590 30,2 507 

Баришівський 282 36,3 8 10 28 10,7 25,6 29,4 914 260 28,4 856 

Бахмацький 808 45,2 18 17 48 23,4 21,8 51,7 2287 746 32,6 662 

Бердичівський 1964 105,8 19 234 8 4,3 24,3 15 5834 1712 29,3 531 

Березань 353 16,7 21 21 17 16,7 0 100 851 160 18,8 488 

Біла Церква   206,2 0     206,2 0 100       4805 

Білоцерківський 2947 49,1 60 431 7 13,8 35,3 28,1 7681 1923 25,0 1149 

Бобровицький 501 33,4 15 7 72 11,3 22,1 33,8 1239 448 36,2 457 

Богуславський 689 34,8 20 12 57 16,4 18,4 47,1 1860 417 22,4 656 

Борзнянський 530 31,9 17 14 38 10,3 21,6 32,3 1368 405 29,6 532 

Бориспіль   60,3 0     60,3 0 100       2594 

Бориспільський 779 53,1 15 121 6 0 53,1 0 2763 434 15,7 1947 

Бородянський 398 57,1 7 35 11 35,1 22 61,5 1162 331 28,5 1565 

Бровари   100,1 0     100,1 0 100       4268 

Броварський 1116 68,1 16 122 9 18,3 49,8 26,9 2958 539 18,2 1777 

Брусилівський 534 15,2 35 2 267 5 10,2 32,9 1018 251 24,7 449 

Буча   31,6 0     31,6 0 100       950 

Варвинський 369 16,3 23 14 26 8,2 8,1 50,1 1003 325 32,4 247 
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Васильків   37,1 0     37,1 0 100       1678 

Васильківський 944 57,8 16 84 11 21,2 36,6 45,6 3175 796 25,1 1862 

Вишгородський 557 73,4 8 57 10 33,5 39,9 45,6 1573 383 24,3 359 

Володарський 1061 17,5 61 26 41 6,1 11,4 34,8 2340 590 25,2 4093 

Городнянський 815 28,5 29 14 58 12,3 16,2 43,1 2279 718 31,5 401 

Ємільчинський 738 33,4 22 1 614 7,8 25,6 23,4 1601 339 21,2 576 

Житомирський 2130 338,6 6 410 5 12,6 58,4 17,7 7952 3935 49,5 1376 

Згурівський 682 16,9 40 12 57 5,2 11,7 30,8 1612 532 33,0 435 

Іванківський 412 30,1 14 10 41 10,4 19,7 34,5 1047 247 23,6 729 

Ірпінь 795 82,4 10 180 4 82,4 0 100 2489 424 17,0 2936 

Ічнянський 516 31,6 16 6 86 14,6 17 46,3 1309 446 34,1 581 

К.-

Святошинський 
811 169,4 

5 57 14 
77,3 92,1 45,6 2098 

338 16,1 9649 

Кагарлицький 302 33,9 9 44 7 13,8 20,1 40,7 874 229 26,2 835 

Київ 16832 2865,2 
6 3953 4 

2906,

6 
0 100 48658 9721 20,0 239390 

Козелецький 543 46,2 12 19 29 21,9 24,3 47,4 1467 384 26,2 687 

Коропський 253 23,6 11 2 127 7,6 16 32,3 875 390 44,6 347 

Коростенський 1623 26,9 60 50 32 0 26,9 0 4457 1432 32,1 473 

Коростень   64,9       64,9 0 100       1156 

Коростишівськи

й 675 40,7 17 15 45 
25,9 14,8 63,6 

1848 369 20,0 
961 

Корюківський 510 27,1 19 11 46 15,7 11,4 58 1657 581 35,1 404 

Куликівський 370 17,1 22 8 46 11,7 11,7 31,6 1051 375 35,7 264 

Лугинський 512 16,6 31 7 73 4,7 11,9 28,3 1268 346 27,3 369 

Любарський 733 27,1 27 2 367 2,1 25 7,7 2299 841 36,6 471 

Макарівський 394 37,3 11 11 36 11,4 25,9 30,5 1062 147 13,8 1379 

Малин   26,6       26,6 0 100       632 

Малинський 606 18,9 32 70 9 3,4 15,5 18 1784 431 24,2 384 

Менський 698 36,6 19 11 63 17,6 17,6 52 1957 643 32,9 530 

Миронівський 552 34,6 16 50 11 11,6 23 33,5 1465 458 31,3 741 
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Н.-Сіверський 
393 

13,3 
30 12 33 

0 13,3 0 1266 427 33,7 
141 

Народицький 0 9,4 0 0 0 2,7 6,7 28,7 0 0 0,0 206 

Ніжинський 1294 27,7 47 51 25 23,7 23,7 50 4161 1386 33,3 374 

Нов.-

Волинський 1099 45,8 24 230 5 
5,3 40,5 11,6 

3771 1111 29,5 
559 

Носівський 364 29,4 12 10 36 13,8 15,6 47,1 1089 380 34,9 339 

Обухів   33,8 0     33,3 0,5 98,5       1453 

Обухівський 723 35,8 20 182 4 19,1 16,7 53,3 1865 232 12,4 1372 

Овруцький 1733 56,8 31 89 19 18,9 37,9 33,3 4050 668 16,5 737 

Олевський 776 41,8 19 11 71 15,4 26,4 36,8 2239 914 40,8 620 

П.-

Хмельницький 
1025 27,8 

37 47 22 
0 27,8 0 2925 

642 21,9 650 

Поліський   5,8       0,6 5,2 10,3       179 

Попільнянський 459 32 14 4 115 8,1 23,9 25,3 1111 226 20,3 538 

Прилуцький 1436 35,6 40 110 13 10,9 24,7 30,6 4486 1395 31,1 440 

Прип’ять   – 0     0 0 0       1 

Пулинський 512 23 22 14 37 5,4 17,6 23,5 1097 224 20,4 445 

Радомишльський 413 38,1 11 7 59 18,4 19,7 48,3 1072 318 29,7 678 

Ржищів 243 7,5 32 23 11 7,5 0 100 660 218 33,0 220 

Ріпкинський 374 27,5 14 10 37 14,4 13,1 52,4 1172 489 41,7 402 

Рокитнянський 420 27,4 15 19 22 11,2 16,2 40,8 1123 293 26,1 607 

Романівський 844 28,6 30 1 844 14,1 14,5 49,3 1847 394 21,3 533 

Ружинський 868 27,2 32 10 87 4,6 22,6 16,9 1939 466 24,0 531 

Семенівський 377 18 21 8 47 8,4 9,6 46,7 1211 404 33,4 302 

Сквирський 346 37,4 9 14 25 16,2 21,2 43,3 965 485 50,3 840 

Славутич 341 25,2 14 126 3 25,2 0 100 1147 488 42,5 990 

Сновський 459 24 19 19 24 11,4 12,6 47,4 1394 418 30,0 304 

Сосницький 445 18,8 24 10 45 7,2 11,6 38,2 1178 308 26,1 288 

Срібнянський 249 11,3 22 1 249 4,4 6,9 39 634 184 29,0 176 

Ставищенський 695 22,4 31 25 28 6,5 15,9 29 1671 551 33,0 551 
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Талалаївський 262 13,2 20 2 131 5 8,2 37,9 668 235 35,2 209 

Таращанський 605 28,5 21 7 86 10,8 17,7 37,9 1692 670 39,6 603 

Тетіївський 1115 32,6 34 11 101 13,4 19,2 41,1 2470 673 27,2 559 

Фастівський 751 30,7 24 87 9 9,3 21,4 30,3 1880 329 17,5 640 

Хорошівський 1911 35,3 54 38 50 20,3 15 57,5 4331 998 23,0 845 

Чернігів 3758 294,1 13 269 14 294,1 0 100 11632 2542 21,9 8583 

Чернігівський 810 52 16 12 68 9,4 42,6 18,1 2259 624 27,6 909 

Черняхівський 661 28,8 23 6 110 11,5 17,3 39,9 1607 442 27,5 696 

Чуднівський 754 35,6 21 9 84 13,4 22,2 37,6 1712 381 22,3 548 

Яготинський 724 33,1 22 77 9 20 13,1 60,4 1784 419 23,5 653 



 

 


