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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТИ 
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 в наслідок економічного 
зростання та розвитку малого та середнього бізнесу у 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 з 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 з суспільно-географічної позиції, 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. В першу чергу мова йде про різке 
погіршення показників регіонального розвитку. За період 2016-2018 рр. можна 
зазначити лише про розвиток найбільш людних міст та прилеглих до них 
територій, інші ж населені пункти деградують. Теж саме можна відзначити про 
розвиток територій 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,               

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.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 
приналежності 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 через призму суспільно-географічного дослідження, необхідно 
виділити праці Г. Баб'яка, М. Білецького, Н. Гаєвської, І. Гукалової, І. Думової, 
Л.Дячевської, С.Іщука, С.Лісовського, К. Мезенцева, Н.Мезенцевої, І. Мельник, 
Л.Мігранової, В.Нагірної, Л.Нємець, Е.Ольшанської, Г. Підгрушного,            
М.Пістуна, О.Топчієва, О.Хомри та інших. Кожен із перелічених вчених 
здійснював наукове дослідження проблеми переважно розкриваючи загальну 
характеристику соціально-економічної нерівності в регіонах України, тому 
науково-практичні розробки вказаних вчених є важливими в ході даного 
дослідження.  

Актуальність проблеми, виявлені суперечності, недостатній рівень 
теоретичного опрацювання та практичної розробленості зазначеної проблеми 
зумовили вибір теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-
дослідницької 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). 

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. 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення регіональних 
особливостей становлення середнього класу в Україні з позиції суспільної 
географії. Для досягнення заявленої мети було виділено наступні завдання:  

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 і 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;  
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6) розробити суспільно-географічний механізм формування середнього 
класу Столичного макрорайону України. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань при 
написанні дисертаційної роботи була задіяна значна частина дослідницького 
апарату суспільно-географічного дослідження. 

Загальнонаукові методи були застосовані в дослідженні 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 
застосований у дослідженні при аналізі історичного контексту становлення 
середнього класу в Україні. Метод наукової абстракції був використаний у 
роботі для наукового аналізу категорій, які розкриваються у дисертаційному 
дослідженні. Метод аналізу аналогових об’єктів широко використовувався у 
дисертації для зіставлення показників (в тому числі тих, які описували середній 
клас) на рівні окремих систем розселення.  

У роботі також була застосована низка конкретно наукових методів 
дослідження, - як міждисциплінарних, так і спеціально наукових. Метод 
класифікації та метод типізації багаторазово були застосовані  при написанні 
дисертаційної роботи: і на етапі опрацювання наукового доробку інших 
науковців, і при аналізі особливостей різних форм прояву територіальної 
організації середнього класу. Порівняльно-географічний метод застосовувався 
для зіставлення відмінностей у територіальній організації середнього класу. В 
дисертаційній роботі, окрім цього, широко були використані і методи 
статистичного аналізу даних. Картографічний метод був застосований для 
відображення суспільно-географічних процесів, які відбуваються на 
Столичному макрорайоні. Статистичні – для опрацювання, узагальнення, 
кількісного та якісного аналізу отриманих даних, встановлення статистичної 
значущості результатів дослідження. Метод анкетування для виявлення 
середнього класу в межах Столичного макрорайону України на основі 
опитування населення. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 
полягає в 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. Цей основний 
науковий результат проведеного дослідження має відображення у таких 
конкретних результатах дисертаційного дослідження: 

вперше: 
− розкрито механізм впливу соціально-економічної нерівності на 

розвиток регіону, який являє собою систему факторів і важелів, що пов’язують 
майнове розшарування у регіоні з темпами та характером його економічного 
зростання, інтенсивністю підприємницької діяльності, структурою витрат 
домогосподарств; 
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− виявлено сучасний стан формування середнього класу в 
Столичному макрорайоні України, який представляє собою вже сформовану 
суспільну єдність, яка чинить суттєвий вплив на його соціально-економічний 
розвиток; 

удосконалено: 
− наукове визначення категорії середнього класу з позиції суспільної 

географії, що розглядається як складна соціальна група у суспільстві, майнове 
положення представників якої відповідає уявленням про добробут, і при якому 
людина  здатна 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; 

− підхід до характеристики соціально-економічної нерівності як 
фактору розвитку регіону, який полягає у аналізі явища нерівності як 
результату дії низки чинників (серед яких нерівномірність доходів населення, 
територіальні відмінності у рівнях добробуту), а також як ознаку певного 
соціального статусу та способу взаємодії у соціумі; 

− критерії ідентифікації представників середнього класу, які 
представляють собою систему показників, відповідно до яких визначається 
приналежність особи до тієї чи іншої соціальної спільноти. При цьому важливо, 
що віднесення до середнього класу – це ще й питання самоідентифікації 
людини, рівня її особистої освіченості та культури; 

− систематизацію факторів 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 таких факторів відносяться 
нерівномірність розподілу у суспільстві національного багатства через різницю 
у доступі до можливостей 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 у регіоні та інтерпретації його результатів; 

− теоретичні підходи до суспільно-географічного дослідження 
майнової структури суспільства і її впливу на регіональний розвиток; 

набуло подальшого розвитку: 
− суспільно-географічна характеристика соціально-економічного 

розвитку Столичного макрорайону, яка має включати, моніторинг 
фундаментальних зрушень у суспільній структурі, зв'язок економічних процесів 
на регіональному, національному та міжнародному рівнях; 

− науково-методологічні засади стратегії державної політики 
формування середнього класу в Столичному макрорайоні України, яка 
передбачає механізм впливу на соціально-економічну нерівність на державному 
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рівні, розвинений та ефективний інструментарій сприяння формуванню 
середнього класу на місцевому рівні; ігнорування регіональної компоненти у 
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 проявляється у збільшенні диспропорцій розвитку окремих 
територій та концентрації представників середнього класу у найбільших 
населених пунктах, адміністративних та економічних центрах, перетворенні 
периферійних територій у такі, що втрачають населення та перспективи 
розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що на 
основі результатів проведеного дослідження можна суттєво поліпшити 
методичне та методологічне забезпечення державної політики по сприянню 
формуванню середнього класу і запобіганню надмірної соціально-економічної 
нерівності.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес географічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 
викладанні 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 економічного і 
соціального розвитку територій  (довідка 01-06/108  від 01.06.2018 р.).  

Ряд положень дисертаційного дослідження були використані 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 дисертаційного дослідження використані Департаментом 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної 
державної адміністрації для аналізу економічної ситуації в області у 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.). 
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Результати дисертаційної роботи можуть бути використані 
Департаментом 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 напрямками 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 співавторстві, в 
дисертації використано лише ті ідеї та висновки, що належать авторові особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження 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); Міжнародній науковій  міждисциплінарній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: 
Географія» (Київ, 2014; Київ, 2015; Київ, 2016; Київ, 2017; Київ, 2018); ; 
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і 
студентів «Україна і світ: суспільно-географічні виміри» (Львів, 2014); 
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 підприєм-
ством,регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти» (Чернівці, 2016); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні можливості забезпе-
чення соціально-економічного розвитку  країн» (Ужгород, 2017); VIІ Міжна-
родній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми України: гео-
графічний 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 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). 
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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 рисунків та 12 додатків (розміщених на 42 сторінках). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи суспільно-
географічного дослідження формування середнього класу» розкрито зміст 
наукових категорій, на які спирається дослідження. Резюмовано, що бідність – 
це поняття, яке відображає негативне соціально-економічне явище з 
поширенням в просторових межах, при якому людина, або з причини 
недостатнього рівня доходів, або з причини нерозумного та неправильного 
способу їх витрат, не здатна підтримувати такий рівень життя, за якого вона 
може задовольняти свої фізичні та духовні потреби і потреби своїх утриманців, 
забезпечити собі прийняті в суспільстві, членом якого вона є, усталені 
стандарти і норми життя, матеріальний стан, рівень добробуту в конкретний 
соціально-економічного період. 

Визначено поняття середній клас як частину населення, яке має необхідні 
матеріальні ресурси  із врахуванням рівня освіти та професійної підготовки, що 
включає в себе важливість їх ролі у підтримці стабільності в країні загалом та в 
регіоні зокрема виходячи із дій на державному рівні, які мають бути направлені 
на формування середнього класу і викорінення бідності шляхом запровадження 
ефективних реформ. 

Розкрито еволюцію наукових підходів щодо формування ефективної 
стратегії подолання бідності та формування середнього класу в регіоні через 
історичні періоди: 1) перший період з стародавніх часів – до середини ХVІІ ст. 
зародження та поширення нерівності; 2) другий період – з кінця XVIII ст. до 
першої половини XX ст., під час якого було висунуто пояснення соціально-
економічного підґрунтя бідності та можливостей її скорочення 3) третій період 
включає в себе часовий проміжок ХХ ст., пов’язаний з державним управлінням, 
продуктивністю праці, інноваційними процесами у сфері нерівності та 
становленні середнього класу; 4) четвертий період сучасний, в якому розкрито 
законодавчі ініціативи, які направлені на регіональний розвиток та зменшення 
соціально-економічної нерівності в суспільстві у межах країни. 

Методологія суспільно-географічного дослідження формування 
середнього класу становить собою комплексну стратегія розкриття теоретичної 
проблеми щодо практичного стану розвитку середнього класу в країні, за 
допомогою застосування методів отримання достовірних об’єктивних знань, що 
взаємодоповнюють один одного задля досягнення спільної наукової мети. Для 
досягнення мети розробки стратегії формування середнього класу у суспільно-
географічному дослідженні має бути три основних напрямки дослідження, а 
саме: 1) пізнання сутності формування середнього класу саме як суспільно-
географічного процесу; 2) виявлення специфічних територіальних форм його 
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самоорганізації; 3) аналіз виявлення регіональних особливостей середнього 
класу як частини суспільства та частини кожної територіальної громади. 

У другому розділі «Оцінка формування середнього класу в 
Столичному макрорайоні України» охарактеризовано сучасний стан 
представників середнього класу в областях Столичного макрорайону. Розподіл 
соціально-економічної нерівності у Столичному макрорайону співпадає 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 середній клас у 
макрорайоні, територіальний його розподіл має більш виражений характер. В 
основному, представники середнього класу концентруються у найбільших 
містах. На периферійних територіях здебільшого можна спостерігати більш 
суттєвий розрив у доходах.  

Критерії для визначення середнього класу в межах Столичного 
макрорайону України представлені такими групами: 1) економічні (валовий 
регіональний продукт за районами; обсяг доходу та витрат; житловий критерій; 
критерій зайнятості та безробіття; малий та середній бізнес; заробітна плата);   
2) соціальні (професія; освіта; диференціація життєвого рівня населення; 
критерій за показником бідності; мобільність (соціальна та географічна); якість 
довкілля); 3) психологічні (самоідентифікація; самооцінка рівня матеріального 
добробуту; громадянська позиція). 

Наявність в Столичному макрорайоні (а особливо у столиці) великої 
частки середнього класу (люди, які мають високий рівень освіти, кваліфікацію, 
високий дохід, задовольняють попит на товари першої необхідності і купують 
товари тривалого вжитку), також є і причиною більш кращої демографічної 
ситуації на цій території. В першу чергу, чисельний середній клас спричиняє 
зміни у віковій структурі населення, а, відтак, і покращує показники 
народжуваності. 

У динаміці формування середнього класу на території Столичного 
макрорайону можна виділити два періоди: до 2014 р. спостерігалося повільне 
збільшення чисельності середнього класу, тоді як в подальшому темпи його 
формування сповільнились  в першу чергу, через масштабну економічну кризу 
в державі і скорочення фактичних доходів населення. Територіальний розподіл 
представників середнього класу в макрорайоні також має виражену тенденцію: 
спостерігається найвища концентрація його представників у столичному регіоні 
та у м. Києві, а також (частково) у обласних та районних центрах. Виходячи із  
результатів проведеного кластерного аналізу представлено групування районів 
за рівнем соціально-економічного розвитку в 2016 році в межах Столичного 
макрорайону України (рис. 1). Виявлено сучасний стан формування середнього 
класу в Столичному макрорайону: на даний час він представляє собою 
сформовану суспільну єдність. Середній клас в макрорайоні є наразі вагомим 
чинником його соціально-економічного розвитку, - він створює ємний 
споживчий ринок, покращує демографічні показники, стимулює трудову 
міграцію.  
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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: зростання доходів населення та оплати праці 
найманих працівників не забезпечує покращення рівня якості життя та 
купівельної спроможності, таким чином 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 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 не змінною протягом 
2010-2016 рр., не зважаючи на його зростання.  

У третьому розділі «Стратегічні напрями формування середнього 
класу в Столичному макрорайоні України» розкрито зміст напрямків 
державної політики по підвищенню ефективності державної політики 
регіонального розвитку. Формування середнього класу в Україні та збільшення 
його частки в населенні є загальновизнаним, як у наукових колах, так і на рівні 
державного управління та нормативно-правової бази. Середній клас в 
макрорайоні 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 складові        
(таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Складові 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 в регіоні для економічного 
зростання; 2) створення передумов для формування 
середнього класу; 3) розробка і впровадження механізму 
перерозподілу прибутків на користь середнього класу 

Пріоритетні 
напрямки 

1) запобігання соціально-економічній нерівності;  
2) стимулювання малого та середнього підприємництва;  
3) легалізація «сірого» сектору економіки; 4) запобігання 
виникненню депресивних територій 

Заходи у рамках 
реалізації стратегії 

1) розробка та імплементація планів по сприянню 
формування середнього класу місцевими громадами;        
2) поліпшення нормативно-правової бази задля 
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 
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На даний момент формування середнього класу зафіксовано у якості 

однієї з цілей соціально-економічного розвиту держави. Втім, недоліком 
державного стратегічного планування є недостатня увага до територіального 
аспекту формування середнього класу. Прогноз подальшої зміни чисельності 
середнього класу не є однозначним, оскільки основні фактори, які впливають 
на його частку в суспільстві та характеристики домогосподарств, які належать 
до середнього класу, самі є важкопрогнозованими. 

Чисельність середнього класу в Україні (як на державному, так і на 
регіональному рівнях) тісно пов’язана з рівнем економічного розвиту, 
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 у перспективі. 

Для формування середнього класу на рівні регіону мають бути розроблені 
норми, які направлені на реформування місцевого самоврядування та 
розробляються науково-практичні рекомендації, щодо визначення основ та 
завдань для запровадження цілей направлених на формування середнього класу 
в межах території нашої країни для досягнення найбільш значущих результатів 
управління територіальною одиницею (рис.2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механізм вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
стратегії розвитку середнього класу в регіоні 

 
Формування середнього класу на рівні держави та регіону із врахуванням 

сучасних умов розвитку держави, мають відбуватися за декількома 
напрямками: 1) продовження ринкових реформ в економіці країни та 
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впровадження сучасних підходів до господарювання, відновлення виробничого 
потенціалу на новій технологічній базі; 2) стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності на місцевому та регіональному рівнях, підвищення 
конкурентоспроможності країни та ефективності її економіки в цілому;            
3) стимулювання нових форм транскордонного співробітництва, сприяння 
нарощуванню науково-технічного потенціалу та зростанню 
конкурентоспроможності регіону, а також сприяння активізації 
підприємницької діяльності; 4) удосконалення законодавчо-нормативної бази 
регіонального розвитку. 

Суспільно-географічний механізм формування середнього класу має 
передбачити такі заходи (окрім власне важелів соціально-економічного 
розвитку регіону), як розвиток соціальної інфраструктури у регіоні, сприяння 
налагодженню тісніших зв’язків у територіальних громадах та створення 
регіональних проектів розвитку, котрі мають спонукати зростання 
регіонального ВВП та доходів населення, їх рівномірному розподілу. 

 
ВИСНОВКИ 

1.  Середній клас - це складна соціальна група у суспільстві, яка  здатна 
підтримувати такий рівень життя,  за якого вона може задовольняти свої 
фізичні та духовні потреби і потреби  своїх утриманців, забезпечити собі 
прийняті в суспільстві, членом якого вона є, усталені стандарти і норми життя, 
матеріальний стан, рівень добробуту в конкретний соціально-економічного 
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 
і неформальну. В 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. В формуванні ефективної стратегії подолання бідності та середнього 
класу виділяються окремі історичні періоди: 1) перший період з стародавніх 
часів – до середини ХVІІ ст. зародження та поширення нерівності; 2) другий 
період – з кінця XVIII ст. до першої половини XX ст., під час якого було 
висунуто пояснення соціально-економічного підґрунтя бідності та можливостей 
її скорочення 3) третій період включає в себе часовий проміжок ХХ ст., 
пов’язаний з державним управлінням, підвищенням продуктивністю праці, 
інноваційними процесами у сфері нерівності та становленні середнього класу; 
4) четвертий період - сучасний, в якому  законодавчі ініціативи направлені на 
регіональний розвиток та зменшення соціально-економічної економічності в 
суспільстві у межах країни. 

3.Методичні основи суспільно-географічних досліджень формування 
середнього класу повинні включати 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. 
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4.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. На основі кореляційного 
аналізу 7 найважливіших детермінант ( чисельність суб’єктів ЄДРПОУ, чол.; 
чисельність штатних співробітників, тис. чол.; загальна тривалість безробіття, 
міс.; чисельність безробітних, чол.; кількість наявних робочих місць, од.; 
навантаження на робочі місця, чол.; заробітна плата штатного працівника, грн.) 
в усіх адміністративних районах областей встановлено: 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 зростанням показника навантаженості, буде зменшуватись сукупній 
дохід кожного з працівників. 

5. Досліджено регіональні відмінності за показниками безробіття, які 
відображають найвищий рівень безробіття в Ніжинському та Прилуцькому 
районах Чернігівської області, а також в Білоцерківському, Броварському і 
Володарському районах Київської області. Найнижчий рівень безробіття 
характерний здебільшого для районів, що тяжіють до столиці: Кагарлицький, 
Обухівський, Макарівський і дана ситуація є наслідком соціально-економічного 
розвитку даних районів. 

Одним з 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 в свою 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 характеризуються сукупними доходами в таких 
значеннях: з 91 району лише 5 характеризуються сукупними доходами 
населення, які знаходяться в межах від 5 млн. грн. до 13 млн. грн., тоді як 54,9% 
районів Столичного макрорайону характеризуються доходами населення в 
межах 1-2 млн. грн., 16,5% - доходами в межах 501 тис. до 1 млн. грн., 18,7% - 
доходами в межах 2-5 млн. грн. 49 районів належать до категорії, що одночасно 
має низький рівень доходів та обсяг ВВП. Таким чином, ріст ВВП буде 
означати ріст доходів населення, а відповідно гарантуватиме збільшення частки 
середнього класу в Україні.  

6. У ідентифікації середнього класу також важливий соціально-
психологічний фактор. Частка домогосподарств, які за оцінкою матеріального 
добробуту відносять себе до представників середнього класу, є найбільш 
значною в місті м. Києві, Київській та Житомирській областях. Понад половина 
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домогосподарств макрорайону відзначають, що їх матеріальний стан у 2016 р. 
погіршився, найвищий показник в Київській області (58,7 %), залишився без 
змін 50,4 високий показник в Житомирській області, а респонденти 
Чернігівської області відзначили, що 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 як у порівнянні між окремими частинами самого 
макрорайону (його центром та периферійними територіями), так і між 
сільською місцевістю та зоною міської забудови. Сама наявність великого 
прошарку середнього класу стала вагомим чинником соціально-економічного 
розвитку Столичного макрорайону. Найбільше це проявляєтеся 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, та у сусідніх 
населених пунктах.  

7.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, 
таким чином 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 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 не змінною протягом                  
2010-2016 рр., не зважаючи на його зростання.  

8. Проведене анкетування на основі розробленого опитувальника 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. Не зважаючи 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. 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 їх добробут мають нести вони самі (32,4%), 
держава та особистість – 62,0%, держава – 2,8%. На основі аналізу  критеріїв 
побудований перцепційний портрет представника середнього класу в розрізі 
областей Столичного макрорайону України.  
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9.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 у 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 спекти формування і реалізації стратегії формування середнього 
класу, то на прикладі України та її регіонів добре видно, на скільки 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, як суто 
економічного, так і соціального характеру. До перших слід віднести 
сповільнення економічного розвитку регіону, деградація інфраструктури, 
зниження підприємницької діяльності. Серед других можна згадати 
маргіналізацію територіальної громади, збільшення рівня злочинності, 
збільшення темпів міграції. В Україні можна спостерігати всі згадані процеси. 

10.На основі всіх наявних даних отриманих в ході дослідження за 
допомогою форсайт методології представимо 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. По-перше, не всі 
досліджувані явища відображаються у статистичній звітності. Тобто, як і у 
випаду з середнім класом, неможливо просто звернутися до офіційних зведень 
та застосувати класичний статистичний апарат. По-друге, велика кількість 
процесів знаходиться в залежності від чисельних факторів, тому часто 
неможливо достеменно спрогнозувати подальший розвиток таких процесів.  
По-третє, велика кількість завдань з прогнозування передбачає вирішення 
комплексних завдань, а відтак існує потреба у поєднанні результатів 
прогнозування за допомогою статистичних методів та експертного підходу. 
При прогнозуванні 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.  

11.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 в країні невпинно переміщуються до найбільших міст. Навіть за 
умови економічного зростання не можна бути впевненим у тому, що результати 
такого зростання матимуть вираз у збільшенні регіонального ВВП. Основні 
грошові потоки концентруватимуться саме у найбільших містах, в першу чергу 
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у столиці. Можливо, за 2-3 роки ми спостерігатимемо дві зворотні тенденції: 
збільшення частки середнього класу у Києві та її стрімке скорочення у інших 
регіонах. 
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АНОТАЦІЯ 
Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування 

середнього класу Столичного макрорайону України. – Рукопис. 
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. 

В роботі обґрунтовано доцільність вивчення середнього класу за 
допомогою методологічної бази суспільної географії. Розкрито суть середнього 
класу як суспільного та економічного явища, форми його прояву. 
Проаналізовано фактори формування середнього класу на державному та 
регіональному рівнях, критерії, за якими необхідно ідентифікувати 
представників середнього класу. Такими критеріями можуть бути економічні 
показники (рівень доходів, володіння майном), соціальні показники (образ 
життя, доступ до благ), само ідентифікація. 

Виявлено причини формування середнього класу в столичному 
макрорайоні, тенденції, які для нього властиві. Встановлено, що і в Україні, і в 
межах Столичного макрорайону середній клас ще продовжує формуватись. При 
тому, що він вже став цілісною структурою, ще не можна говорити про те, що 
саме середній клас чинить вирішальний вплив на соціально-економічне 
положення в регіонах. 

Ключові слова: середній клас, нерівність, бідність, система розселення, 
якість життя, розподіл доходів, регіональний розвиток. 

АННОТАЦИЯ 
Перегуда Ю.А. Общественно-географическое исследование 

формирования среднего класса Столичного макрорайона Украины. - 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 
наук по специальности 11.00.02 – Экономическая и социальная география. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В работе обоснована целесообразность изучения среднего класса с 
помощью методологической базы общественной географии. Раскрыта суть 
среднего класса как общественного и экономического явления, формы его 
проявления. Проанализированы факторы формирования среднего класса на 
государственном и региональном уровнях, критерии, по которым необходимо 
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идентифицировать представителей среднего класса. Такими критериями могут 
быть экономические показатели (уровень доходов, владение имуществом), 
социальные показатели (образ жизни, доступ к благам), само идентификация. 

Выявлены причины формирования среднего класса в Столичном 
макрорайоне, тенденции, для него свойственны. Установлено, что и в Украине, 
и в пределах Столичного макрорайона средний класс еще продолжает 
формироваться. При том, что он уже стал целостной структурой, еще нельзя 
говорить о том, что именно средний класс оказывает решающее влияние на 
социально-экономическое положение в регионах. 

Ключевые слова: средний класс, неравенство, бедность, система 
расселения, качество жизни, распределение доходов, региональное развитие. 

SUMMARY 
Pereguda Y.A. Socio-geographical study of the middle class formation of 

the Capital macro-region of Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for the degree of candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.02 – Economic and social geography. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Kyiv, 2018. 

In this thesis author showed feasibility of the middle class study based on the 
social geography methodology. Also author exposed the essence of the middle class 
as a social and economic phenomenon, the form of its manifestation. This thesis 
analyzed factors of the middle class formation at the national and regional levels, and 
proposed the criteria for identifying middle class, in particular economic indicators 
(income level, property ownership), social indicators (lifestyle, access to goods), self-
identification. The reasons for the formation of the middle class in the metropolitan 
area are revealed, and tendencies are identified. It is revealed that in both Ukraine and 
within the Capital macro-region the middle class is still forming. While it has already 
become a coherent structure, it cannot yet be said that it is the middle class that has a 
decisive influence on the socio-economic situation in the region. 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 national 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. The important research findings are based on the detailed analysis 
of the specifics of the middle class formation in the Capital macro-region 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 assessed. The factors of the property stratification were 
identified, including the emergence of such a phenomenon as the middle class, the 
causes of its appearance and social functions. Furthermore, the specifics of the 
middle class formation were revealed in the Capital macro-region. 

Key words: middle class, inequality, poverty, settlement system, quality of 
life, income distribution, regional development. 
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