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Семенченко А. В. Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення

Мета статті полягає в дослідженні впливу факторів диференціації на первинний та вторинний розподіл доходів населення та обґрунтуван-
ні перегляду цих факторів за стадіями розподілу доходів. Автор вважає, що до перерахованих у роботі факторів необхідно додати такі, що 
пов’язані зі станом економіки у країні в цілому. Перехід до соціально-ринкових відносин веде до змін у трудовій, фінансово-кредитній, правовій, 
інвестиційній, технічній, соціально-побутовій сферах діяльності суспільства. Демонополізація економіки, розвиток різних форм власності при-
водить до змін у розподільчих відносинах. Загальна соціально-економічна ситуація значною мірою визначає напрямок і силу дії інших факторів, що 
впливають на розшарування працівників за рівнем доходів. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення завдань, основними 
з яких є: дослідження диференціації доходів; визначення впливу факторів диференціації на первинний на вторинний розподіл доходів населення; 
аналіз факторів диференціації за стадіями розподілу доходів.
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Семенченко А. В. Исследование влияния факторов  

дифференциации на распределение доходов населения
Цель статьи заключается в исследовании влияния факторов диффе-
ренциации на первичное и вторичное распределение доходов и обосно-
вании анализа этих факторов по стадиям распределения доходов. Ав-
тор считает, что к перечисленным в работе факторам необходимо 
добавить такие, которые связаны с состоянием экономики в стране 
в целом. Переход к социально-рыночным отношениям ведет к измене-
ниям в трудовой, финансово-кредитной, правовой, инвестиционной, 
технической, социально-бытовой сферах деятельности общества. 
Демонополизация экономики, развитие различных форм собствен-
ности приводит к изменениям в распределительных отношениях. 
Общая социально-экономическая ситуация в значительной степени 
определяет направление и силу действия других факторов, влияющих 
на расслоение работников по уровню доходов. Достижение постав-
ленной цели обусловило необходимость решения задач, основными из 
них являются: исследование дифференциации доходов; определение 
влияния факторов дифференциации на первичный на вторичный рас-
пределение доходов населения; анализ факторов дифференциации по 
стадиям распределения доходов.
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The article is aimed at researching the impact of differentiation factors on 
both primary and secondary income distribution and substantiating of ana-
lyzing these factors by the stages of the income distribution. The author 
believes that the factors listed in the publication should be supplemented 
with those related to the condition of the country’s economy as a whole. The 
transition to the socio-market relations leads to changes in labor, financial-
credit, legal, investment, technical, socio-domestic spheres of activity of the 
society. Demonopolization of the economy, development of various forms of 
ownership leads to changes in the distributive relations. The general socio-
economic situation largely determines the direction and strength of other 
factors influencing the stratification of workers by income level. Achievement 
of the goal set has stipulated the necessity to solve some problems, the main 
ones are: studying of the income differentiation; determination of influence 
of factors of differentiation on the primary on secondary distribution of the in-
comes of population; analyzing of the factors of differentiation by the stages 
of the income distribution.
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Перехід української економіки до ринкових від-
носин спричинив різку соціальну диференціа-
цію суспільства. Часто непередбачувані пере-

хідні процеси до ринкової економіки, які відбувають-
ся в Україні, вимагають вивчення стану та перспектив 
розвитку соціальної диференціації та запровадження 
науково обґрунтованих заходів щодо її регулювання.

Питання проблем диференціації доходів насе-
лення в Україні та за її межами, особливостей форму-
вання, регулювання доходів у перехідних економіках 
активно функціонують та досліджуються в економіч-
ній літературі. Цю проблему вивчали та вивчають такі 

українські та зарубіжні вчені, як Е. де Сото, Б. Далла-
го, Г. Абадинскита, Д. Богиня, В. Колот, А. Баланда [1], 
Н. Абакумова [2], В. Мандибура [5], А. Булатова [7].

Мета статті полягає в дослідженні впливу фак-
торів диференціації на первинний на вторинний роз-
поділи доходів населення та обґрунтуванні перегляду 
факторів диференціації за стадіями розподілу доходів.

Для вивчення та визначення ефективних ва-
желів регулювання стратифікації доходів населення 
необхідно визначити фактори, що впливають на це 
явище. Українські вчені [1, с. 91] наводять такі факто-
ри соціальної стратифікації суспільства: розходжен-
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ня в індивідуальних здібностях; початковий добробут 
домогосподарств і їхні інвестиційні можливості; ди-
ференціація в оплаті кваліфікованої та некваліфіко-
ваної праці; демографічні особливості та мобільність 
домогосподарств; розвиненість системи соціального 
захисту; попит на кваліфіковану працю; нерівність 
між міським і сільським населенням. 

Ураховуючи соціально-економічні особливості 
країн перехідного періоду, до вищеперерахо-
ваних додають ще низку факторів: приватиза-

ція підприємств; лібералізація цін, заробітної плати, 
торгівлі та ринку; лібералізація фінансових ринків; 
заробітки в тіньовій економіці; податкова реформа; 
реформа системи соціального захисту; нерівність в 
оплаті праці по галузях і регіо нах; поширення бід-
ності. Автор вважає, що такий перелік факторів не-
достатньо повний. Досліджуючи фактори впливу на 
розмір та відмінності в доходах населення, Н. М. Аба - 
кумова та Р. Я. Подовалова здійснили таке групуван-
ня [2]: 1) соціально-політичні; 2) соціально-демогра-
фічні (стать, вік, витривалість, наявність таланту і 
здібностей); 3) соціально-професійні (професія, спе-
ціальність, освіта, кваліфікація, досвід і т. п.); 4) со-
ціально-статусні (зайнятий чи незайнятий суспіль-
но корисною діяльністю; дитина, учень, найманий 
робітник, господар власності, підприємець, фермер, 
вільний художник, пенсіонер, інвалід і т. п.); 5) соці-
ально-економічні (рід занять чи діяльності, вид ви-
робництва, умови праці та ін.). На відміну від попере-
дньої, наведена класифікація факторів, що впливають 
на диференціацію доходів, має соціальний характер. 
Це можна пояснити зв’язком усіх факторів із соціаль-
ною політикою, соціальною орієнтацією суспільства 
та окремих соціумів.

Сьогодні оплата праці залишається основним 
джерелом доходу більшої частини населення (табл. 1), 
тому необхідно окремо розглянути механізм і факто-

ри її диференціації. Такий механізм, що діє в умовах 
планової економіки, описали М. Є. Рабкіна та Н. М. Рі - 
машевська [3, с. 267]. 

У сучасних умовах механізм розподілу заробіт-
ної плати в основному змінився мало, адже в ринко-
вій економіці, як і у плановій, існують ті ж регулятори 
розподільчих відносин: мінімальна та середня заро-
бітна плата.

З переходом до ринкових відносин з’явилися нові 
фактори, що впливають на оплату праці, а деякі 
фактори втратили своє значення, тому необхід-

но розглянути розподіл оплати праці, враховуючи зга-
дані фактори. На нашу думку, вплив факторів на дифе-
ренціацію грошових доходів населення доцільно роз-
глядати за стадіями розподілу доходів. Структурно 
вплив факторів на диференціацію грошових доходів 
населення можна представити таким чином (рис. 1). 

На першому рівні розподілу створеного про-
дукту відбувається первинний розподіл доходів за 
факторами виробництва − на оплату праці, дохід від 
власності (дивіденди, відсотки, рента), дохід від під-
приємницької діяльності (прибуток, змішаний дохід). 
На цьому рівні основними факторами, що впливають 
на розподіл доходів, є: макроекономічні (соціально-
політичні), інституціональні (рівень розвитку інсти-
тутів, що забезпечують діяльність всієї економічної 
системи), соціально-економічні (ВВП, ціни, рівень 
безробіття, доходи, витрати), соціально-статусні 
(власник, підприємець, працівник). 

Спочатку відбувається процес розподілу всіх 
працівників за категоріями праці, який, у термінах 
теорії ймовірності, носить нормальний характер. 
На розподіл населення за якістю праці діють такі 
фактори: розходження в індивідуальних здібностях, 
схильностях, перевагах, наявності таланту; соціаль-
но-професійні (освіта, професія, спеціальність, рі-
вень кваліфікації, досвід і т. ін.); демографічні (стать, 

таблиця 1

Динаміка доходів населення України у 2012–2017 рр.

показник
Рік

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходи – всього, % 106,2 123,1 113,6 111,1 105,3 106,4

Заробітна плата 102,6 125,7 115,9 112,1 104,0 107,6

Прибуток та змішаний доход 100,1 124,2 124,1 106,1 107,9 109,0

Доходи від власності, одержані 122,6 164,4 100,3 109,7 103,3 105,6

Соціальна допомога та інші одержані 
поточні трансферти 111,2 116,2 109,4 112,3 106,0 107,2

у тому числі:

– соціальна допомога; 111,0 116,5 110,8 114,2 107,4 102,5

– інші одержані поточні трансферти; 124,9 99,8 97,9 81,4 107,4 109,2

– соціальні трансферти в натурі 108,3 120,2 109,7 116,8 103,5 104,8
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Соціально-політичні 

 Інституціональні

 

 

  

Соціально-економічні 

 Соціально-статусні 

 Первинний розподіл доходів 

Дохід від підприємницької
діяльності 

 

Оплата праці Дохід від
власності 

Розподіл населення
за якістю праці

  

Розходження в індивідуальних
здібностях (схильностях, перевагах,
наявності таланту та ін.).
Соціально-професійні характеристики
(освіта, професія, спеціальність, рівень
кваліфікації, досвід і т. ін.).
Демографічні характеристики (стать, вік,
витривалість, стан здоров’я і т. ін.).
Фактори, що пов’язані з прикладанням
праці (сфера зайнятості, вид виробництва,
умови праці та ін.).
Соціально-психологічні фактори
(впевненість у своїх силах, мобільність
психіки, особливості самоідентифікації
та розуміння норм моральності) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Розподіл населення
за розмірами

заробітної праці 

через 

 

Вторинний
розподіл доходів  

Перерозподіл
доходів 

Перерозподіл
доходів 

Соціально-економічні фактори
(фіскальна політика, бюджетна політика,
соціальна політика держави).
Соціально-демографічні фактори (вік
домогосподарства, демографічне наван-
таження на працездатне населення
(сумарне, з дітьми та особами пенсійного
віку).
Економіко-демографічні фактори
(економічне навантаження на зайняте
населення).
Соціально-географічні фактори 
(природно-кліматичні особливості місця
проживання, щільність і характер
розселення, національні особливості)

 

 

 

 

 

через 

Рис. 1. Вплив факторів диференціації на первинний та вторинний розподіли доходів населення

вік, витривалість, стан здоров’я і т. ін.); фактори, що 
пов’язані з прикладанням праці (сфера зайнятості, 
вид виробництва, умови праці та ін.).

При переході від якості праці до категорій за-
робітної плати форма розподілу змінюється, оскільки 
формування заробітної плати належить до мультиплі-
кативних процесів. Численні фактори, що визначають 
якість праці, діють таким чином, що поява кожного 
нового посилює ефект попереднього. Наприклад, 
освіта та досвід працівника, кваліфікація й особливі 
умови праці. У цьому випадку при переході до вищої 
категорії якості праці абсолютний приріст заробітної 

плати залежить від вже досягнутого рівня і відбува-
ється в геометричній прогресії. Далі під дією випадко-
вих причин, що не мають відношення до кваліфікації 
(і відображається в надбавках, доплатах, преміях і т. 
ін.), утворюється безперервний розподіл працівників 
за розміром нарахованої заробітної плати.

Таким чином, розподіл доходів відбувається під 
впливом двох груп факторів: основних (від-
носно стійких) і постійних (якість праці), та 

другорядних, що стосуються тільки окремого випад-
ку (випадкові обставини). У цілому, розподіл заробіт-
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ної плати є поєднанням закономірної диференціації 
оплати праці з випадковою варіацією.

На наступному рівні відбувається перерозпо-
діл отриманих доходів через систему збору подат-
ків з юридичних та фізичних осіб, сплати внесків до 
фондів соціального страхування, соціальних виплат, 
дотацій, субсидій населенню, перерозподілу доходів 
усередині домогосподарств і формування індивіду-
ального розподілу доходів населення. Він формується 
під впливом соціально-економічних (фіскальна полі-
тика, бюджетна політика, соціальна політика держа-
ви), соціально-демографічних (вік домогосподарства, 
демографічне навантаження на працездатне населен-
ня (сумарне, з дітьми та особами пенсійного віку), 
економіко-демографічних (економічне навантаження 
незайнятого населення на зайняте), соціально-гео-
графічних (природно-кліматичні особливості місця 
проживання, щільність і характер розселення, націо-
нальні особливості) та інших факторів [4].

Грошові доходи проходять такі стадії процесу 
відтворення, як утворення, первинний розпо-
діл, перерозподіл, формування кінцевих дохо-

дів, використання наявних доходів для фінансування 
кінцевого споживання та заощадження. Ці стадії до-
сліджуються на макроекономічному рівні, а характе-
ристики обсягів та структури доходів на кожній ста-
дії будуть характеризувати різні сторони економічної 
поведінки домогосподарств: утворення доходів, фор-
мування кінцевих доходів (податкові та інші сплати), 
використання кінцевих доходів на споживання та на-
копичення. На стадії утворення та розподілу первин-
них доходів доходи домашніх господарств – це, перш 
за все, оплата праці найманих працівників, змішаний 
дохід домашніх господарств від власної виробни-
чої діяльності та доходи від власності. Усі ці доходи 
виплачуються домашнім господарствам із доданої 
вартості, створеної в процесі виробництва. На етапі 
вторинного розподілу доходів первинні доходи до-
могосподарств перетворюються в наявний дохід за 
рахунок отримання трансфертів та сплати податків. 
Стадія перерозподілу доходів у натурі та використан-
ня скоректованого наявного доходу в натурі перед-
бачає взаємодію державних установ і некомерційних 
організацій, що обслуговують населення [5]. 

До перерахованих факторів необхідно додати 
такі, що пов’язані зі станом економіки у країні в ці-
лому. Перехід до соціально-ринкових відносин веде 
до змін у трудовій, фінансово-кредитній, правовій, 
інвестиційній, технічній, соціально-побутовій сферах 
діяльності суспільства. Демонополізація економіки, 
розвиток різних форм власності приводить до змін у 
розподільчих відносинах. Загальна соціально-еконо-
мічна ситуація значною мірою визначає напрямок та 
силу дії інших факторів, що впливають на розшару-
вання працівників за рівнем доходів [6, с. 27]. 

На думку українських учених-економістів, для 
трансформаційної економіки України регулюван-
ня доходів населення на основі концепції СНР має 
важливе значення. Проте сучасний стан інформацій-
но-статистичної бази СНР не дозволяє побудувати 
основні рахунки і дезагрегувати зведені по сектору 
населення показники. У сучасному суспільстві без на-
укових знань реальної соціальної структури, характе-
ру розподілу цінностей між різними групами та сту-
пеня нерівності між ними неможливо зрозуміти, як 
функціонує та розвивається суспільство. Сукупність 
знань, які характеризують саме ці аспекти соціально-
го життя, відноситься сучасними вченими до теорії 
соціальної стратифікації. 

Соціологи по-різному підходять до тлумачен-
ня поняття «середній клас», використовуючи 
неоднакові параметри для його виділення. 

Як правило, такі параметри як «середній рівень до-
ходів», «усвідомлення себе як представника саме се-
реднього класу» є занадто нечіткими і однобокими. 

Очевидно, має сенс пошук інтегрального пара-
метра оцінки приналежності до середнього класу [7]. 

Ідентифікація середнього класу одночасно за 
середнім рівнем доходів, вищою освітою та високим 
соціальним статусом дає досить низьку цифру – 10% 
населення країни (рис. 2).
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1 – населення, чиє матеріально-майнове становище відповідає 
трактуванню середнього класу в Україні (приблизно 35%);
2 – населення з високим професійно-освітнім статусом (близько 
40%);
3 – населення, яке ідентифікує себе із середнім класом (близько 
45%);
4 – населення, що відповідає практично всім критеріям середньо-
го класу, тобто утворює його «ядро» (приблизно 10%).

Рис. 2. Склад середніх верств населення за 2017 р.

 Приналежність до середнього класу в сучасній 
Україні з певними обмеженнями визначається за та-
кими ознаками: середні доходи, власність (передусім 
на нерухомість – житло, землю, засоби виробництва), 
високий рівень професійно-освітньої підготовки та 
високий соціальний статус, ідентифікація себе як 
представника середнього класу. Серед характерних 
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ознак середнього класу – наявність у його представ-
ників певних матеріальних цінностей: приватний 
будинок або велика квартира, машина, відеотехніка, 
побутові прилади довготривалого вжитку, сучас-
ні меблі; можливість раз на рік відпочивати всією 
сім’єю; можливість отримання якісної освіти тощо. 
Якщо 70% новостворених сімей за 10 років досягають 
таких стандартів, то це означає, що в країні створене 
підґрунтя для формування середнього класу [8]. 

В умовах сьогодення існує велике розмаїття соці-
альних структур, що дає підстави для розгляду 
та виділення двох варіантів: суспільства, в яко-

му основним шаром населення є середній клас, і соці-
ально поляризованого суспільства, яке має дві голов-
ні соціальні групи – багаті та бідні (перше – це євро-
пейське суспільство, а друге − латиноамериканське). 

У сучасній Україні мають місце такі принципи 
соціального розвитку, як прагнення побудувати де-
мократичну державу із соціально орієнтованою рин-
ковою економікою, яке передбачає формування та 
розвиток відповідної соціальної структури, великої 
диференціації в доходах населення і численного се-
реднього класу [9, с. 157].

Відомо, що соціальна поляризація може спрос-
тувати розвиток демократичних засад державного 
устрою, побудову соціально орієнтованої економіки, 
становлення України як стабільної міцної держави, 
оскільки потужними її наслідками є: 

1) безконтрольність дій владних структур усіх 
рівнів тоді, коли влада представляє інтереси відпо-
відних верств населення – соціальна поляризація 
обов’язково призводить до того, що в законодавчій 
та виконавчій владі домінують представники або олі-
гархів, або бідних; 

2) масштабна бідність;
3) зосередження капіталів і влади у відносно 

нечисленних колах – відповідно результатами еко-
номічного зростання користується вельми обмежена 
частка населення, а економічний спад призводить до 
значного погіршення матеріального становища чис-
ленних верств; 

4) погіршення становища щодо питань корупції –  
неминуче пришвидшення процесу первинного нако-
пичення капіталу не могло здійснюватись іншим шля-
хом, крім розподілу колишньої державної власності 
під контролем чиновників [10].

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратифікація населення за рівнем 

доходів складається під дією макроекономічних фак-
торів. Якщо в розвинутих державах велике значення 
мають індивідуальні фактори, коли більшість насе-
лення має однакові стартові можливості отримання 
доходів, то в нашій державі значну роль відіграють 
макроекономічні, коли існують значні структурні дис-
пропорції в економіці та значно обмежений доступ 

більшості населення до економічних факторів вироб-
ництва, тобто до можливості отримання доходів.

Головною складовою громадянського суспіль-
ства є потужний і численний середній клас, який ви-
ступає основою соціальної стабільності в сучасному 
світі. Середній клас формує державний та місцеві бю-
джети, оскільки виступає основним платником подат-
ків. Він визначає споживчу поведінку населення і вну-
трішній ринок країни, через накопичення та участь у 
різноманітних системах страхування забезпечує інвес-
тиційний потенціал, завдяки домінуванню в громад-
ських і політичних організаціях визначає поведінку 
електорату і значною мірою формує моральні стандар-
ти суспільства, шляхом участі у виборчому процесі ви-
конує функції носія демократії та політичних свобод.

Тобто, можемо зробити висновок, що наявність 
сформованого середнього класу є головною ознакою 
демократичної держави з ринковою економікою та 
розвиненим сучасним суспільством.                             
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Метою статті є формулювання сутності політики формування середнього класу та окреслення її пріоритетних напрямів в Україні. Визначення 
передумов, необхідних для формування і розвитку середнього класу, дало можливість зробити припущення про синтезований характер політики 
формування середнього класу, яка поєднує в собі (як підсистеми) політику доходів, політику зайнятості, політику підтримки підприємництва, 
політику формування класу власників та гуманітарну політику. Розроблено алгоритм вирішення проблеми низької частки середнього класу в 
українському суспільстві. Окреслено пріоритетні напрями політики формування середнього класу в Україні, які спрямовані на створення необ-
хідних економічних, соціальних і правових умов і гарантій для збільшення частки цієї соціальної групи в українському суспільстві. Перспективою 
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Игнатенко Т. С. Политика формирования среднего класса:  

сущность, составляющие и приоритетные направления в Украине
Целью статьи является формулировка сущности политики формиро-
вания среднего класса и определение её приоритетных направлений в 
Украине. Определение предпосылок, необходимых для формирования и 
развития среднего класса, позволило сделать предположение о синте-
зированном характере политики формирования среднего класса, кото-
рая сочетает в себе (в качестве подсистем) политику доходов, поли-
тику занятости, политику поддержки предпринимательства, поли-
тику формирования класса собственников и гуманитарную политику. 
Разработан алгоритм решения проблемы низкой доли среднего класса 
в украинском обществе. Определены приоритетные направления по-
литики формирования среднего класса в Украине, направленные на 
создание необходимых экономических, социальных и правовых условий 
и гарантий для увеличения доли этой социальной группы в украинском 
обществе. Перспективой дальнейших исследований в данном направле-
нии является разработка стратегии формирования среднего класса.
Ключевые слова: средний класс, критерии идентификации, доходы, 
занятость, собственность, политика формирования среднего класса.
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Components, and Priority Directions in Ukraine
The article is aimed at formulating the essence of policy of formation of the 
middle class and defining its priority directions in Ukraine. The determina-
tion of prerequisites for the formation and development of the middle class 
made it possible to make an assumption about the synthesized nature of the 
policy of formation of the middle class, which combines (as its subsystems) 
the income policy, employment policy, entrepreneurship support policy, policy 
of formation of proprietary class, and humanitarian policy. The algorithm of 
solving the problem of low share of the middle class in Ukrainian society has 
been developed. The priority directions of the policy of formation of the mid-
dle class in Ukraine, directed on creation of necessary economic, social and 
legal conditions and guarantees for increase of a share of this social group in 
the Ukrainian society are defined. Prospect for further research in this direc-
tion is development of a strategy for the formation of the middle class.
Keywords: middle class, identification criteria, incomes, employment, prop-
erty, policy of formation of the middle class.
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