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під час еволюції соціально-економічного устрою 
суспільства. Проблемі середнього класу приділяли 
увагу ще Аристотель, А. Сен-Сімон, К. Маркс, 
М. Вебер, А. Сміт. У наш час зростає практичне 
значення вивчення регіональних аспектів походження 
та поширення бідності. Зокрема, особливу увагу 
приділено регіональним аспектам бідності в роботах 
Е. М. Лібанової, Б. Г. Тукумцева, О. О. Разумова, 
Г. І. Чепурко, Л. М. Черенько, П. І. Шевчука, 
М. О. Ягодкіної. Різноманітними аспектами цього 
питання займаються такі науковці, як О. Алексан-
дрова, В. Савчук, Є. Головаха, Ю. Зайцева, С. Макеєв, 
Л. Шангіна, а також науковці суспільно-географічного 
напряму М. О. Барановський, Н. І. Мезенцева, 
І. Г. Мельник. 

Разом з тим, суспільно-географічні дослідження 
середнього класу й досі є мало численними. Однак 

Вступ. Постановка проблеми. Становлення 
середнього класу зумовлено економічними, політичними 
та причинами соціального характеру. Світовий досвід 
демонструє, що середній клас ставиться в залежність 
з процесами, пов'язаними з економічним зростанням, 
підвищенням рівня життя населення, зменшенням 
розриву між доходами  населення, тобто поляризації 
суспільства. Однією з проблем, зумовлених 
трансформаційними процесами в економіці України, є 
низький рівень життя населення. Отже, середній клас 
має бути частиною економіки та складовою основою 
політики подолання бідності в Україні.

Аналіз досліджень та публікацій. Концепція 
середнього класу в сучасному розумінні має свої 
історичні передумови, закономірності виникнення 
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певної території. Середній клас – це 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 [8, с. 170]. Бідність, як соціально-економічне 
явище безпосередньо пов’язана як з рівнем 
економічного розвитку, так з нерівністю у доступі 
до матеріальних та нематеріальних благ. Офіційне 
визначення поняття бідності в Україні звучить так: 
«бідність – це неможливість унаслідок нестачі 
коштів підтримувати спосіб життя, притаманний 
конкретному суспільству в конкретний період 
часу» [14]. Середній клас – як і бідність – наявний 
у кожному сучасному суспільстві, але різниця 
полягає в ступенях його однорідності, стабільності, 
масштабах та ролі в суспільстві [4, с. 47]. Різного 
роду критерії приналежності до середнього класу, 
відрізняються залежно від змісту дослідження та 
країни для якої критерії розробляються (табл.1). 
Вимогою, яка висувається до таких критеріїв, є їхня 
взаємозалежність за змістом [8, с. 170].

Суспільно-географічне дослідження бідності 
має спиратися на національні підходи щодо її  
вимірювання, що є проблемою методологічного 
характеру. В Україні, як і в міжнародній практиці, усі 
підходи до кількісної оцінки бідності ґрунтуються на 
трьох основних концепціях, до яких належать:

- абсолютна, згідно якої до бідних належать 

дослідження суспільно-географічних аспектів 
середнього класу та подолання бідності становить 
особливе значення для регіональної політики в Україні 
щодо підвищення рівня життя населення.

Формулювання цілей статті. Постановка 
завдання. Населення країни є різним за потребами 
та можливостями їх задоволення. Однією з 
найгостріших соціально-економічних проблем, 
зумовлених трансформаційними перетвореннями в 
економіці України, є низький рівень життя населення. 
Це дослідження є актуальним, оскільки неможливість 
формування середнього класу, є проблемою яка 
спостерігається в розрізі регіонів, і зумовлена  як 
економічними, соціально-демографічними та 
природними чинниками. В Україні відбувається 
розшарування населення, а розрив між багатими  та 
бідними стає значним, тому без середнього класу – 
опори суспільства, побудувати соціально-економічну 
країну буде неможливо.

Тому, метою даної статті є аналіз суспільно-
географічних аспектів дослідження середнього 
класу  в Україні  та напрямів державної політики 
щодо скорочення масштабів бідності. Головними 
завданнями даного дослідження є аналіз поширення 
бідності в регіонах України, визначення географічних 
аспектів дослідження бідності та обґрунтування 
можливості для формування середнього класу, а також 
пошук стратегічних напрямів для розвитку серед-
нього класу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Неоднорідність поширення бідності та проблем 
формування середнього класу залежить від впливу 
низки факторів, що є результатом умов розвитку 

Таблиця №1 
Критерії приналежності до середнього класу

*Складено за матеріалами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України [8]
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Таблиця 2
Рівень бідності в 2011- 2013 рр. за регіонами України, %

За відносним критерієм За абсолютним критерієм
(за витратами)

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

АР Крим 25,0 26,7 25,5 16,6 22,5 22,9
Вінницька 22,4 20,7 24,7 13,9 18,2 23,5
Волинська 32,3 37,3 35,3 14,3 29,3 30,6

Дніпропетровська 28,8 26,7 27,4 20,9 22,8 23,5
Донецька 21,9 21,0 25,3 13,3 18,2 21,9

Житомирська 37,5 31,6 38,7 29,0 26,8 33,8
Закарпатська 31,5 26,4 21,6 24,5 21,0 19,2

Запорізька 15,6 15,1 15,6 8,7 12,1 13,6
Івано-Франківська 25,8 31,1 26,4 10,3 24,6 21,1

Київська (без м.Києва) 22,6 23,9 23,5 9,6 18,2 16,8
Кіровоградська 37,8 44,6 32,2 27,5 38,3 27,2

Луганська 29,2 21,6 25,9 17,6 18,3 20,1
Львівська 33,1 30,5 29,8 24,6 25,9 24,5

Миколаївська 19,1 17,1 18,6 11,0 14,7 16,9
Одеська 26,7 35,0 33,2 20,7 27,7 30,2

Полтавська 19,5 32,0 23,8 10,9 28,8 20,7
Рівненська 39,2 45,6 46,1 24,0 35,6 40,5

Сумська 22,5 37,1 36,0 17,5 30,8 32,8
Тернопільська 35,0 44,0 43,3 27,9 37,3 36,5

харківська 15,5 18,1 17,3 7,9 11,7 13,4
херсонська 23,8 26,3 30,3 16,2 20,9 27,6

хмельницька 36,0 31,8 30,2 27,1 28,9 24,5
Черкаська 14,3 20,8 15,6 11,7 20,0 13,0

Чернівецька 24,8 35,9 19,1 16,9 32,7 18,6
Чернігівська 23,6 21,7 17,9 17,6 18,5 16,0

м. Київ 6,4 9,1 6,4 4,2 7,6 4,9
Україна 24,5 26,1 25,4 16,2 21,7 21,7

*За даними Державної служби  статистики України [13]

Таблиця 3
Рівень бідності населення України в 2013 році у розрізі типу населеного пункту, %*

Тип населеного пункту Рівень бідності ,%
Велике місто 17,5
Мале місто 28,9

Село 32,1
Київ 7,5

Україна 24,3
*Розраховано співробітниками Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

НАН України за даними обстежень умов життя домогосподарств.
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географічних зон (табл.2).
Важливою характеристикою ступеня соціальної 

нерівності регіонів України є регіональна диференціація 
рівнів бідності. Хоча бідність визначається за різними 
критеріями і досліджується за різними формами, 
найбільш важливими показниками є відносна бідність, 
яка визначається за рівнем витрат, що не перевищує 
75 % середнього по країні в розрахунку на умовного 
дорослого, та абсолютна бідність відповідно до 
законодавчо визначеного прожиткового мінімуму. 
Рівень бідності населення України у розрізі типів 
населених пунктів представлений у таблиці №3. 

Таким чином, спостерігається відчутна нерівність 
населення України рівня бідності залежно від типу 
місцевості проживання, яка характеризується суттєвою 
різницею між великими містами та малими містами й 
селами. Середній клас неподільно пов’язаний з рівнем 
бідності в країні і чим нижчий рівень бідності, тим 
потужніший середній клас. Ситуація з бідністю буде 
гіршою за умови врахування немонетарних критеріїв 
бідності, таких як відсутність інфраструктури, 
обмежений доступ  до закладів  системи охорони 
здоров’я  та освіти. Розподіл населення України за 
місцем проживання середнього класу відрізняються 
залежно від типу проживання населення (рис.1).

Отже, характеристика  бідності в регіонах України 
показує, що відповідно до загальноукраїнських 
тенденцій у більшості регіонів у 2013 році відбулося 
зниження рівня бідності за середньоукраїнською 
межею, але  середній клас не може повноцінно 
функціонувати в регіонах, де бідність становить 
загрозу. Узагальнюючи всі показники можна визначити 
стратегію комплексної програми подолання бідності 
й створення умов для середнього класу (табл. 4).

Головною передумовою формування середнього 
класу є зменшення рівня бідності та пристосування 
домогосподарств до ринкових відносин, усвідомлення 
необхідності розраховувати на власні можливості при 
зменшенні соціальних зобов’язань з боку держави 
перед громадянами, також залежить від удосконалення 
структури доходів і від змін споживчого ринку.
Негативні процеси в економіці, які показують 
недосконалу діяльність держави у сфері зменшення 
нерівності, відсутність ефективних реформ та 
визначення пріоритетів на коротко-, середньо- і 
довгострокову перспективу(рис.2). Бідність в Україні 
пов’язана з соціально-економічними процесами, 
що створюють умови для формування структурної 
бідності. Головні цілі з подолання бідності мають 
бути закріплені на законодавчому рівні з врахуванням 
досвіду європейських країн та створювати нові 
економічних умов для формування середнього класу.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
За результатами дослідження можна зробити наступні 
висновки. Становлення середнього класу варто 
пов’язувати з програми подолання бідності в Україні. 
В країні спостерігаються такі негативні явища, як 
низький рівень доходів населення, диспропорція в їх 
структурі, висока регіональна диференціація доходів 
населення в регіонах. На жаль, офіційна статистика 
доходів населення та витрат в Україні не відтворює в 
повній мірі реальну картину бідності. Згладжування 

особи, що мають менше, ніж об’єктивно встановлений 
абсолютний мінімум ресурсів, необхідних для 
задоволення основних соціально-культурних потреб 
на мінімальному рівні [2, с. 23];

- відносна, за якою людина або сім’я вважається 
бідною в тому випадку, якщо кошти, які вони мають, 
не дозволяють їм вести спосіб життя, притаманний 
суспільству, у якому вони живуть [9];

- суб’єктивна, згідно якої до категорії бідних 
належать особи, які  відчувають, що не мають 
достатніх доходів або наявних ресурсів, щоб жити, 
за їх думкою, на достатньому рівні життя, властивого 
для певного суспільства [2, с. 25].

Сьогодні, незважаючи на незначне підвищення 
показників рівня життя і загальне поліпшення ситуації 
з бідністю, зберігається залежність між рівнем 
матеріального добробуту родини та її соціально-
демографічними  та соціально-економічними 
характеристиками [8]. Згідно соціологічних досліджень 
проведених Українським центром економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова у 
2014 році, серед респондентів старше 18 років у всіх 
областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, за 
головними соціально-демографічними показниками, 
показує, що 33,6% населення України відносять 
себе до представників середнього класу. У країнах 
Європи цей показник становить 55-70%, в США – 
понад 87% [5]. Але згідно майнових показників до 
середнього класу відносяться тільки 8,9% українців. 
Виходячи зі статистики, середнього класу  в Україні 
дуже мало, і ще не сформовано достатніх умов 
для розвитку численного середнього класу через 
соціально-економічні та політичні перетворення, які 
відбуваються в країні. 

Проблема майнового розшарування населення 
набуває соціальної  важливості у зв’язку з проблемою 
бідності частини населення України. Упродовж 
останніх років в Україні були розроблені та впроваджені 
певні заходи щодо подолання та попередження 
бідності населення [2]. Варто зазначити, що в 
регіональному розрізі 2013 році в Україні найвищий 
рівень бідності за відносним критерієм, є Рівненська 
та Тернопільська області – рівень бідності відповідно 
становить 46,1% та 43,3%, що в 1,7 – 1,8 рази вище 
за середнє по країні значення. Надвисокий рівень 
бідності також зафіксований у Житомирській (38,7%), 
Сумській (36,0%) та Волинській (35,3%) областях. 
Суттєво вищий за середньоукраїнський рівень бідності 
спостерігається у Одеській (33,2%) та Кіровоградській 
(32,2%) областях. Окремої уваги, заслуговує м. Київ, 
у якому рівень бідності традиційно залишається 
найнижчим серед усіх регіонів, де значення показника 
відносної бідності становило 6,4%, що майже у 4 рази 
нижче за середнє по країні. Відносно низькі значення 
рівня бідності характерні для Черкаської (15,6%), 
Запорізької (15,6%), Харківської (17,3%), Чернігівської 
(17,9%), Миколаївської (18,6%) та Чернівецької 
(19,1%) областей. Рівень бідності в 2011-2013 рр. по 
регіонах України представлений у таблиці № 2 [13] 
Таким чином, географія бідності сьогодні не має чітко 
окреслених рис, оскільки до полярних за показниками 
бідності груп регіонів потрапляють області з різних 
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Рис. 1. Розподіл населення України, за місцем проживання середнього класу, 2013 р. (%)
Джерело Дослідження соціологічної служби Українського центру економічних і політичних 

досліджень імені Олександра Разумкова
Таблиця 4

Напрямки подолання бідності та перешкоди для формування середнього класу

Рис. 2. Напрями вирішення проблеми бідності та формування середнього класу [11]
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регіональну, національну, культурну та соціальну 
парадигму, котра безпосередньо здійснює вплив на 
вибір тієї чи іншої стратегії подолання бідності. Тому 
говорити про однозначність та універсальність засобів 
подолання бідності буде нелогічно, бо потрібно 
враховувати специфіку кожного регіону. Держава 
повинна привести своє законодавство у відповідність 
до законодавства країн ЄС, задіяти економічні важелі 
стосовно виходу доходів із тіні, ліквідувати корупцію 
та здійснювати заходи для  викорінення бідності в 
регіонах України, що стануть основою для розвитку 
середнього класу.  

дисбалансу у регіональному розвитку за рахунок 
більш стрімкого розвитку слабких регіонів, що стане 
початком для викорінення бідності та зростання рівня 
доходів населення. Реалізація зазначених рекомендацій 
дозволить підвищити рівень доходів українців і усунути 
такі соціально-економічні проблеми як бідність, 
надмірна диференціація населення за доходами, 
розбалансованість у регіональному розвитку. Дані  
проблеми потребують подальшого наукового аналізу, 
а також розробки і впровадження на цій основі 
надійних механізмів їх реалізації. Для впровадження 
механізмів подолання бідності необхідно враховувати 
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