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Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні
Оскільки основною функцією середнього класу є забезпечення економічної,
соціальної і політичної стабільності в країні, тому його становлення в
сучасній Україні можна розглядати як важливий критерій ефективності
реформ, що характеризує міцність всієї системи економічних, соціальних і
політичних інститутів. Для продовження процесу формування середнього
класу необхідно подолати ряд проблем у соціально–економічній, соціально–
політичний і соціокультурній площинах. У результаті чого позицію середнього
класу по ряду питань політики держави можна буде розглядати як найбільш
компромісну, що може бути сприйняте суспільством як підґрунтя вирішення
суспільних протиріч і забезпечення соціального консенсусу.
Ключові слова: середній клас, суспільство перехідного періоду, соціальні
трансформації, соціальний консенсус.
Актуальність теми дослідження обумовлена потребою подолання кризових
процесів в сучасному українському суспільстві. Перехідний період, в якому
перебуває українське суспільство, і проміжне становище особистості в ньому
приводить до пошуку нових підвалин, цінностей і пріоритетів розвитку, які
гарантували б забезпечення його стабільності. Одним з таких факторів, який
сприяє стійкому розвитку суспільства, є середній клас. Досліджувана тема
актуальна і в практичному плані, оскільки саме середній клас може стати
основою для громадянської злагоди як базису нової ідеології українського
суспільства перехідного періоду. Теоретичною потребою в сучасній науці є
пошук певного способу розуміння сутності і специфіки проявів феномена
середнього класу в перехідному суспільстві, що також актуалізує заявлену
проблему дослідження [див.: 5;6].
Ступінь наукової розробленості проблеми. Становлення середнього
класу є складовою частиною проблеми дослідження специфіки і тенденцій
розвитку суспільства перехідного типу. Загальні питання трансформації

українського суспільства на сучасному етапі вивчають В.Геєць, Є.Головаха,
П.Крайнєв, П.Макаренко, О.Резнік, В.Тарасевич, А.Чухно та ін.
Безпосередньо

проблемами

соціальної

стратифікації

і

становищем

соціальних класів в Україні займаються І.Бондар, Н.Коваліско, О.Куценко,
Е.Лібанова, В.Мандибура, Т.Кір’ян, М.Шаповал, С.Макеєв, Н.Навроцька,
С.Оксамитна, Н.Харченко, В.Хмелько, Т.Чернецька, М.Шульга, О.Яременко та
ін.
Серед російських учених слід вказати на напрацювання О.Авраамової,
Л.Беляєвої, М.Горшкова, З.Голенкової, Т.Заславської, Н.Тихонової та ін., які
аналізують специфіку становлення середнього класу в перехідному суспільстві.
Аналіз ступеня розробленості проблеми середнього класу дозволяє
зробити висновок, що уявлення дослідників відносно його специфіки і
потенціалу як фактора забезпечення стабільності українського суспільства
носять фрагментарний характер, що і визначило мету цього дослідження.
Мета дослідження – аналіз феномена середнього класу як фактора
забезпечення стабільності в сучасній Україні. Мета дослідження обумовлює
необхідність послідовно вирішити наступні завдання:


визначити основні підходи до розуміння сутності середнього класу

в перехідному суспільстві;


обґрунтувати позитивну роль середнього класу в розвитку

суспільства через аналіз його провідних функцій;


у загальних рисах проаналізувати специфіку процесу становлення

середнього класу в перехідному суспільстві і його роль як фактора
забезпечення соціально–економічної і політичної стабільності, гаранта стійкого
розвитку суспільства;


з’ясувати чинники, що перешкоджають становленню середнього

класу в сучасній Україні.
На пострадянському просторі серед дослідників існує два основні підходи
до проблематики середнього класу.

Представники першого підходу заперечують існування середнього класу в
суспільстві перехідного періоду, часто указується на умовність категорії
«середній клас». Це ідеологічний конструкт і навіть міф (В.Радаєв [17]),
аналітична категорія (Г.Дилигенський [13]), поняття, яке «можна розглядати і
як соціальний факт, і як соціальний конструкт, і як плід соціологічної уяви, і як
суворий термін, і як епістемологічну метафору» (А.Согомонов [18]).
Представники другого підходу визнають існування середнього класу,
однак відзначають початковий етап його становлення або незавершеність
формування. Маючи на увазі аморфну і нестійку спільність, уживається замість
поняття «середній клас» – поняття «середня верства». Середня верства – всі ті
різнорідні групи, які заповнюють соціальний простір в межах між елітою,
«багатими», з одного боку, і бідними, андекласом, «соціальним дном» – з
іншого. Всі дослідники, хто визнає існування середнього класу в перехідному
суспільстві, стверджують, що в країнах посттоталітарного транзиту, в тому
числі і в Україні, існує своя модель середнього класу, відмінна від західної
(Т.Заславська [15], З.Голенкова, Є.Ігітханян [9], Л.Беляєва [7], О.Авраамова та
Л.Овчарова [2]).
Становлення середнього класу відноситься до числа фундаментальних
соціальних процесів в трансформаційних суспільствах. Це – одне з головних
завдань переходу від планової економіки до ринкової. Часто стверджується, що
розвиток громадянського суспільства і формування середнього класу – майже
синоніми [12,с.45].
Середній клас в нормальній ринковій економіці – основний платник
податків. Саме від його економічного стану залежать інвестиційна активність
населення, стан державного бюджету, реалізація державних соціальних
програм та інші найважливіші соціально–економічні процеси. У ринковій
економічній системі середній клас є оплотом соціальної стабільності. Гарантом
соціального порядку середній клас робить його проміжне становище усередині
матеріально–майнової шкали, яке свідчить про певні успіхи і досягнення
людей, що належать до нього. Представники середнього класу зацікавлені в

стабільності і як мінімум у збереженні своїх соціальних і матеріальних позицій.
Середній клас найбільш консервативний. Прагнення закріпити досягнуте
об’єктивно пов’язано з небажанням змінювати «правила гри», оволодіння
якими дозволило йому зайняти стійке становище в суспільстві. Слід зазначити і
провідну роль середнього класу в процесі вертикальної мобільності.
Середній клас у розвинених країнах у змозі усвідомити свої завдання і
артикулювати їх на політичній мові. Він значною мірою формує моральні
стандарти суспільства (його ідеологію), оскільки завдяки своїй чисельності
домінує в судовій системі, релігійних і політичних організаціях. І, нарешті, не
менш важлива обставина – він у цілому розглядається як гарант політичної
свободи [12,с.45–46].
Обґрунтовуючи позитивну роль середнього класу як фактору забезпечення
стабільності в суспільстві, слід виділити такі його провідні функції:


середній клас – це сукупність соціальних груп, виступаючих

посередником між «верхами» і «низами» суспільства і виконуючих функцію
соціального медіатора [16,с.6];


середній клас виконує функцію основного податкового донора [3];



він є внутрішнім інвестором економіки [3];



виконує провідну роль в процесі вертикальної мобільності. Саме

вільні канали висхідної вертикальної мобільності, ясні перспективи соціального
зростання, базою якого виступають освіта і рівень кваліфікації, повинні
забезпечувати високий рівень добробуту представників середнього класу
[1,с.79];


середній клас забезпечує високу продуктивність праці [12,с.46];



виробництво і розповсюдження знань, інформації; визначення

характеру і структури споживацького ринку також є функцією середнього
класу [12,с.46];


середній клас виконує функцію соціального стабілізатора (по–

перше, розділяє два протилежні полюси, бідних і багатих, і не дає їм зіткнутися
[14], по–друге, функцію соціального стабілізатора додає середньому класу те,

що він – це достатньо забезпечена частина суспільства, яка має особисту
економічну незалежність, з високою якістю життя і

упевненістю в

майбутньому), зокрема, середній клас виступає стабілізатором політичного
життя;


він виконує не тільки роль стабілізатора, але і функцію зміцнення в

суспільстві інтеграційних процесів і провідного актора у справі становлення і
розвитку соціального партнерства [20,с.44];


середній клас приймає і задає зразки (моделі) споживацької

поведінки;


реалізує в суспільстві функції соціального контролю за владними

структурами і представниками великого бізнесу, що впливає на співвідношення
приватних соціальних витрат і вигод;


середній клас є соціальним інститутом, який впливає на ефективний

розподіл, ієрархію і рівновагу економічної влади в суспільстві, що визначає
доступ до ресурсів і структуру розподілу доходів, що також є специфічною
функцією середнього класу;


середній клас забезпечує ефективність економічної влади (її

розподіл в суспільстві, ієрархію і рівновагу);


він є джерелом відтворення кваліфікованої робочої сили [10,с.4];



служить соціальною опорою і головною рушійною силою реформ;



середній клас забезпечує стійкий технологічний і економічний

прогрес, оскільки це елемент соціальної структури, який включає осіб, що
відрізняються високим професіоналізмом і громадянською активністю;


середній клас створює, освоює і поширює зразки соціокультурних і

інноваційних поведінкових практик;


є носієм базових компонентів національної культури [11,с.58],

виразником суспільних інтересів і тому виконує функції культурного
інтегратора суспільства [16,с.6].


функцією середнього класу є також інтелектуальне забезпечення

оптимального розвитку суспільства [4,с.20].

У цілому, основною функцією середнього класу є забезпечення
економічної, соціальної і політичної стабільності в країні. Саме тому
формування середнього класу в трансформаційному суспільстві можна
розглядати як важливий критерій ефективності реформ, що характеризує
міцність всієї системи економічних, соціальних і політичних інститутів [3;5;6].
Проблема формування середнього класу в перехідному суспільстві
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У цілому, щодо традицій визначення середнього класу на Заході і
застосування даних критеріїв до перехідного суспільства в Україні можна
відзначити наступне. На Заході розуміння середнього класу ґрунтується на
схожості у володінні матеріальними ресурсами і ступені контролю над ними.
На цій основі вибудовуються критерії віднесення до середнього класу на
Заході: 1) певний рівень доходу і наявність власності. По даному критерію
наше суспільство розділене на невелику кількість багатих і масу бідних верств
населення; 2) достатньо висока освіта, що дає можливість отримання
престижної професії і роботи, кар’єри, тобто достатньо високий статус в
суспільстві. У суспільстві соціальних трансформацій, через обмежену
соціальну мобільність, часто не високий освітній рівень індивіда є фактором
просування по службових сходах і отримання високого статусу в соціальній
ієрархії, а приналежність до певного клану, наявність відповідних зв’язків,
гроші; 3) часто підкреслюється, що представники середнього класу є носіями
особливого соціального світогляду [19,с.206–207]. Цінності середнього класу в
перехідному суспільстві находяться у стадії формування і часто відрізняються
від цінностей інших верств суспільства; 4) соціальний склад середнього класу в
західному суспільстві різноманітний. Але в його структурі можна виділити
наступні категорії: старий середній клас, об’єднуючий представників малого і
середнього бізнесу, вищий середній клас, об’єднуючий професіоналів високого

рівня, нижчий середній клас – службовці, дрібні чиновники та ін. [8,с.208–210].
Реалії сьогоднішнього дня в Україні такі, що більшість представників даних
категорій населення відноситься до бідних верств, мабуть, за винятком
середнього бізнесу.
Слід виділити такі особливості соціальної структури в сучасному
українському суспільстві. Можна говорити про вищу верству, якій властиві всі
основні риси сформованої соціальної групи: норми й санкції, що підтримують її
стійкість, культурні символи та взаємодії, практично завершений процес
оформлення групової ідентичності й пов’язаний з останньою спосіб життя. Про
середню верству нічого подібного стверджувати не можна, оскільки її
становлення характеризується деякою двоякістю. З одного боку, ринок
визначає відповідне конкурентне поводження. З іншого, – у структурі
світогляду представників середнього класу зберігаються традиційні цінності
антиринкової спрямованості. Масове збідніння населення (бідними можна
вважати 70 % українських громадян) призводить до його тотальної
маргіналізації, до відчуження низькодоходних груп населення від суспільства і
до появи андеркласу (under–class), головна роль якого – заперечення основ
соціального порядку.
Становленню середнього класу в сучасній Україні перешкоджає ряд
факторів,
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соціально–політичній

і

соціокультурній площинах. 1. Соціально–економічні чинники: дія великого
іноземного капіталу; концентрація власного (усередині країни) великого
фінансового капіталу, генетично пов’язаного із владою; збереження значного
(хоча при цьому не обмежений великий капітал) державного регулювання в
економіці; збільшення частки соціальних витрат держави на підтримку
кількісно зростаючих нижніх верств при відсутності спрямованої економічної
політики на формування й підтримку середніх верств населення; міграційні
процеси (українців за кордон); низька трудова (і в цілому соціальна)
мобільність на ринку праці; особливості реформування земельних відносин;
зменшення

працездатного

сільського

населення;

широкомасштабне

розповсюдження бідності населення; неформальна економіка і неформальні
відносини.

2.

Соціально–політичні

чинники:

панування

бюрократії

як

контрагента суспільства; соціальна безвідповідальність правлячої еліти;
відсутність соціальної структури, що формує цілісність суспільства; орієнтація
влади на інтереси переважно верхньої верстви суспільства й підприємництва;
вкрай низький рівень затребуваності легальних і легітимних каналів
відстоювання власних інтересів; специфіка громадянської ідентичності в
сучасному українському

суспільстві; обмежені можливості вертикальної

мобільності;

соціального

особливість

капіталу

як

умови

формування

середнього класу; відсутність консенсусу всередині правлячої еліти й серед
більшості населення щодо національних інтересів країни. 3. Соціокультурні
чинники: немає явних ознак формування в середньому класі групової
ідентичності та певних цінностей цієї групи; взаємна неадекватність очікувань
у поведінці підприємців і найманих робітників; відсутність культури
конкуренції й партнерства в перехідному суспільстві; моральна аномія частини
владних структур, представників бізнесу [5,с.134–202;6,с.129–212].
Оскільки економічний розвиток в українському суспільстві здійснюється
на основі реалізації переваг індустріального суспільства, а соціальне
розшарування – тільки за матеріальними ознаками, то становлення середнього
класу має відбуватися за класичними критеріями, ознаками й принципами.
Водночас необхідно враховувати й особливості прояву сутності та ознак
середнього класу в умовах його зародження, а також перспективні функції й
завдання, що випливають зі стратегічних цілей трансформації.
Для того щоб середній клас перетворився в потужний фактор забезпечення
стабільності в українському суспільстві, необхідно з’ясувати умови, джерела,
шляхи поповнення й чинників його формування.
Основу формування середнього класу в перехідному суспільстві можна
описати у вигляді тріади, що складається з ресурсної, мотиваційної та
ідеологічної передумов. Ресурсна передумова містить у собі потенційні
джерела рекрутування в середній клас і складається з: наявних у соціальній

структурі радянського суспільства масових соціальних верств, які володіли
рядом значимих, професійно–кваліфікаційних і ціннісних ознак середнього
класу; масових соціальних верств, що виникли в процесі реформ і можуть бути
віднесені до середнього класу за деякими властивостями, пов’язаними з родом
занять. Мотиваційну передумову становлять: соціальні групи, які мають
претензії на відповідний соціально–економічний статус і мотивацію на його
досягнення; соціальні групи, у яких, незважаючи на наявність ряду ресурсів, у
певний момент відповідна мотивація відсутня. Ідеологічна передумова охоплює
ряд соціокультурних факторів, що утворюють інтегруючу ідеологічну рамку.
Джерелом формування середнього класу можуть бути такі верстви
перехідного суспільства: адміністративний і адміністративно–ринковий клас;
частина суб’єктів тіньової економіки; середній бізнес; інтелігенція; робітничий
клас.
Поповнення середнього класу в українському перехідному суспільстві в
умовах трансформаційної кризи може відбуватися декількома шляхами: 1) на
базі підвищення доходів, відкладання й легалізації активів; 2) для освічених і
висококваліфікованих груп – можливість пристосуватися до нових ринкових
умов з найменшими втратами; 3) еміграція; 4) виведення частини суб’єктів
«тіньової» економіки, як потенційної основи середнього класу, з «тіні».
Серед

факторів,

що

сприяють

становленню

середнього

класу

в

перехідному суспільстві, особливу значимість набуває економічна й соціальна
політика держави. В основі політики держави має бути покладено вирішення
таких проблем: 1) податкова реформа й легалізація малого бізнесу, прихована
зарплата і витрати виробництва; 2) відставання споживчого ринку й ринку
послуг від потреб і можливостей середнього класу; 3) характер і механізми
соціальних і економічних трансфертів від середнього класу до протосередніх
верств і бідних соціальних груп; 4) проблема заощаджень й інвестицій; 5)
боротьба з бідністю в цілому.
У

соціально–політичній

площині

необхідно

виділити

такі

умови

формування середнього класу: 1) зростання в межах соціально–професійних

груп і верств, що входять у середній клас, частки економічно й соціально
активних громадян; 2) розвиток групової ідентичності; 3) підвищення в
суспільній думці статусу освіти, науки й культури, престижу творчої
висококваліфікованої праці; 4) розвиток горизонтальних зв’язків, системи
представництва інтересів; 5) посилення суспільного впливу через формування
власних соціальних інститутів і мобілізацію на підтримку тих політичних сил,
які орієнтовані більше на ідею «загального блага», а не лише на реалізацію
вузькогрупових і кланово–корпоративних інтересів.
Серед соціокультурних чинників становлення середнього класу в
українському

суспільстві

перехідного

періоду

важливе

місце

займає

усвідомлення цінності діалогу, компромісу, толерантності, громадянської згоди
в подоланні соціальних суперечностей і конфліктів.
Отже, проаналізувавши середній клас як фактор забезпечення стабільності
в сучасній Україні можна зробити такі висновки:
1. Серед дослідників існує два основні підходи до проблематики
середнього класу: 1) заперечення його існування в суспільстві перехідного
періоду, в тому числі й в українському суспільстві, часто указується на
умовність категорії «середній клас»; 2) визнання існування середнього класу на
початковому етапі його становлення.
2. Середньому класу властиві такі провідні функції: соціального медіатора,
основного податкового донора, внутрішнього інвестора економіки, соціального
стабілізатора, соціального контролю, середній клас виконує провідну роль в
процесі вертикальної мобільності, забезпечує високу продуктивність праці,
виробляє і поширює знання і інформацію, визначає характер і структуру
споживацького ринку, забезпечує ефективність економічної влади, виступає
носієм базових компонентів культури.
3. Оскільки основною функцією середнього класу є забезпечення
економічної, соціальної і політичної стабільності в країні, тому його
становлення в сучасній Україні можна розглядати як важливий критерій

ефективності реформ, що характеризує міцність всієї системи економічних,
соціальних і політичних інститутів.
4. Процес становлення середнього класу як відносно цілісної соціальної
спільності в сучасному українському суспільстві далекий від завершення. Для
продовження процесу його формування необхідно подолати ряд проблем у
соціально–економічній, соціально–політичний і соціокультурній площинах. В
результаті чого позицію середнього класу по ряду питань соціально–
економічного розвитку і політики держави можна буде розглядати як найбільш
компромісну, що може бути сприйняте суспільством як підґрунтя вирішення
суспільних протиріч і забезпечення соціального консенсусу.
За перспективу подальших наукових досліджень цієї проблеми можна
визначити аналіз шляхів і можливостей модернізації соціальної політики як
чинника формування середнього класу в України.
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Александрова

Е.С.

Средний

класс

как

фактор

обеспечения

стабильности в современной Украине
Поскольку основной функцией среднего класса является обеспечение
экономической, социальной и политической стабильности в стране, поэтому
его становление в современной Украине можно рассматривать как важный
критерий эффективности реформ, который характеризует прочность всей
системы экономических, социальных и политических институтов. Для
продолжения процесса формирования среднего класса необходимо преодолеть
ряд

проблем

в

социально–экономической,

социально–политический

и

социокультурной плоскостях. В результате чего позицию среднего класса по
ряду вопросов политики государства можно будет рассматривать как
наиболее компромиссную, что может быть воспринято обществом как
определенное основание решения общественных противоречий и обеспечения
социального консенсуса.
Ключевые

слова:

средний

класс,

общество

переходного

периода,

социальные трансформации, социальный консенсус.
Aleksandrova, O.S. Middle class as the factor of ensuring the stability in
modern Ukraine
As the basic function of middle class is to ensure economic, social and political
stability in the country, therefore its formation in modern Ukraine can be considered
as significant criterion of efficiency of reforms which characterizes durability of

system of economic, social and political institutions. It is necessary to overcome a
number of problems in social and economic, sociopolitical and cultural planes in
order to ensure the continuation of the process of formation of middle class in
Ukraine. Therefore the stance of middle class on some points of policy of the state
can be considered as the most compromising and can be grasped by society as the
certain basis for the solution of social contradictions and securing of social
consensus.
Key words: the middle class, society of transitional period, social
transformations, social consensus.

